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Nr. 53/28.02.2023 

HOTĂRÂRE 

Privind: „ Modificarea anexei nr. 1 din HCL nr. 24/31.01.2019 pentru investiţia — 
„Sistem integrat de management al traficului i mobilităţii urbane i impunere a regulilor, 
siguranţă i securitate„ cod SMIS 128915 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinta ordinară din 
data de 28.02.2023. 

Avănd In vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Slatina nr.16885/27.02.2023 la 
proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Lucrări Publice nr.16893 din 27.02.2023; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 24/31.01.2019 

referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul Sistem integrat de management al traficului şi mobilităţii urbane şi impunere a 
regulilor, siguranţă i securitate; 

- Notele de fundamentare nr. 16056/23.02.2023 şi 16057/23.02.2023 pentru proiectul 
„Sistem integrat de management al tTaficului şi mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, 
siguranţă şi securitate" cod SMIS 128915; 

- Prevederile art. 221, alin (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, alin (7) lit. a)-d); 
- Prevederile art. 137 alin (2 ) literele e) şi f) din H.G nr. 395/2016, pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 

- Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate, comisia juridică şi de disciplină şi 
Comisiei de specialitate buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 

in temeiul art. 129 alin (2), lit.d), alin .(4) lit.d) şi alin (14) ale art. 139 alin.(1) precum 
şi art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂSTE: 

Art. I Se aprobă „ Modificarea anexei nr. 1 din HCL nr. 24/31.01.2019 pentru hivestiţia 
— ,,Sistem integrat de management al traficului i mobilităţii urbane i impunere a regulilor, 
siguranţă i securitate„ cod SMIS 128915 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
24/31.01.2019 referitoare la aprobare „Studiu de fezabilitate i indicatorii tehnico-economici 
pentru obiectivul Sistem integrat de management al traficului i mobilităţii urbane 
impunere a regulilor, siguranţă ş securitate, rămânin vigoare . 



Art. III 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; 
- Serviciul Lucrări Publice; 
- Serviciul Cheltuieli Financiar, , Contabilitate; 
- Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională. 

Preşedinte de sSint' 
VĂT 

J 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Ion I ITA 

• 
Hotărărea alosi adOpta a`70:i 0 voturi „PENTRU". 

, , • 
29 enţi 

sent 
21 - coiisIeri 111 funcţie. 
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Anexa nr. 1 la HCL nr.53/28.02.2023 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO—ECONOMICI 

pentru investiţia - Sistem integrat de management al traficului i mobilităţii urbane 
impunere a regulilor, siguranţă i securitate, cod SMIS 128915 

BENEFICIARUL INVESTIŢIEL Consiliul Local al Municipiului Slatina 

valori inclusiv TVA 
I. Indicatori maximali 

1. Valoarea totală a investitiei 13 390 169, 90 lei 

2. Constructii montaj (C+M) 4 041 994, 99 lei 

3. Cheltuieli pentru investiţia de bază 12 196 302, 03 lei 

II. Indicatori minimali: 
Componenta managementul traficului i prioritizare vehicule de transport public: 

9 locaţii semaforizate Infiinţate/modernizate in vederea asigurării unui management adaptiv 
al traficului şi acordării priorităţii pentru vehiculele de transport public 

Componenta sistem impunere a regulilor, siguranţă şi securitate: 
9 locaţii prevăzute cu toate echipamentele componente ale sistemului 

Componenta centrală: centrul de management al traficului şi mobilităţii 

1 centru de management al traficului i mobilităţii 

Indicatori de realizare - Operaţiuni (proiecte) implementate: 1 proiect care visează creşterea 

mobilităţii urbane durabile prin implementarea unui sistem integrat de management al traficului 
mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, siguranţă şi securitate. 

III. Durata de executie a lucrarilor 12 luni 


