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

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

Nr.488/22.12.2022 
HOTĂRÂRE 

Referitor la: aprobare Studii de fezabilitate i Indicatorii Tehnico — Economici pentru 
obiectivele: 

- „Extindere reţea iluminat public strada Agricultorului"; 
- „Extindere reţea iluminat public strada Poenii". 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
22.12.2022. 

Avândin vedere: 
- Iniţiativa primarului prin Referatul de aprobare nr.132177/14.12.2022; 
- Nota de fundamentare a Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public 

nr.7895/14.12.2022; 
- Raportul de specialitate nr.132210/14.12.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Avizul Comisiilor de specialitate de buget-finante, amenajarea teritoriului si urbanism, 

comisia juridica şi de disciplina din cadrul Consiliului Local Slatina; 
- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii fmanţate din fonduri publice; 
in temeiul art. 129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) si alin.(14), art.139 alin.(1) coroborat cu art. 

196 alin.(1)din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă Studiile de fezabilitate i Indicatori Tehnico — Economici pentru obiectivele: 
- „Extindere reţea de iluminat strada Agricultorului" (anexa 1); 
- „Extindere reţea de iluminat strada Poenii" (anexa 2). 

Art.2 Plata s-a făcut din suma prevăzută la capitolul 700206 - Iluminat Public, alin.710130, conform 
HCL nr. 51/09.02.2022; 
Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 
municipiului Slatina si se va comunica la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 
- Direcţia Generală Economică. 

Odintă, Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - I n IDITA 
• 

Hotărârea fo'si adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 
1 - consilier absent 

20 - consilieriin funcţie. 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Direcţia Administrarea Străzilor si Iluminatului Public 
str. Draganesti, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249/422.788, fax.0349/414.412e-mail iluminatpublicpms@yahoo.com 

ANEXA NR 1 LA H.CL nr. 488(22.122022 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTITIEL „Extindere reţea de iluminat strada Poenii"; 

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA 
si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general; 

Denumire Parametru 
Valoare totala proiect fara TVA 114.626,92 
Valoarea TVA 20.732,90 
Valoare totala proiect TVA inclus 135.359,82 
Din care Constructii+Montaj TVA inclus 100.429,40 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care 
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu 
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare. 

Parametri tehnici ai obiectivului de investitii 
Denumire Parametru 
Numarul total de aparate de iluminat instalate 10 buc 
Numarul total de stalpi montati SE4 3 buc 
Numarul total de stalpi existenti 7 buc 
Lungimea de retea subterana extinsa a sistemului 40 m 
Lungimea de retea aeriana extinsa a sistemului 250m 
Puterea totala instalata a sistemului ,-7:-----,, m fr",-,- -- ,,0,36 kW 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Directia Administrarea Străzilor si Iluminatului Public 

str. Draganesti, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249/422.788, fax.0349/414.412e-mail iluminatpublicpms@yahoo.com 

ANEXANR 2 LA H.C.L.488(22.122022 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI 

DENUMIREA INVESTITIEI: „Extindere reţea de iluminat strada Agricultorului"; 

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA 
si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general; 

Denumire Parametru 
Valoare totala proiect fara TVA 466.197,80 
Valoarea TVA 87.178,60 
Valoare totala proiect TVA inclus 553.376,40 
Din care Constructii+Montaj TVA inclus 468.674,93 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care 
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, după caz, calitativi, in conformitate cu 
standardele, normativele si reglementarile tehnice 1n vigoare. 

Parametri tehnici ai obiectivului de investitii 
Denumire Parametru 
Numarul total de aparate de iluminat instalate 22 buc 
Numarul total de stalpi montati 22 buc 
Lungimea de retea extinsa a sistemului 750 m 
Puterea totala instalata a sistemului 0,792 kW 

Pr 


