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. 13/10.01.2019

HOTĂRÂRE
(Proiect)
Referitor la: aprobare Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii și Indicatori
Tehnico – Economici pentru 5 obiective de investitii privind reabilitare carosabil si trotuare in
municipiul Slatina, județul Olt
CONSILIUL
LOCAL
AL
MUNICIPIULUI
SLATINA,
întrunit
în
şedinţa
ordinară/extraordinară din data de -------------------Având în vedere:
- Inițiativa primarului prin expunerea de motive nr.1480/09.01.2019;
- Referatul Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public nr.68/09.01.2019;
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate de buget-finante, amenajarea teritoriului si
urbanism, comisia juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local Slatina ;
- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În temeiul art. 36 (2) lit. b), alin. (4) lit. d), şi art. 45 alin (2) lit. e) coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b)
din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii și Indicatori Tehnico –
Economici pentru 5 obiective de investitii privind reabilitare carosabil si trotuare in municipiul
Slatina, județul Olt conform anexelor 1 - 5, sub urmatoarea forma:
- Reabilitare zona Aleea Florilor ( anexa 1 ) ;
- Reabilitare str. Silozului ( anexa 2 ) ;
- Reabilitare str. Constructorului ( anexa 3 ) ;
- Modernizare str. Panselelor ( anexa 4 ) ;
- Reabilitare areal cuprins intre strazile: Al. Tineretului-Al. Rozelor-D. Caracostea ( anexa 5 ) ;
Art. 2.

Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public;
- Direcţia Economică;

Inițiator,
Primar,
Constantin Stelian Emil MOȚ

În baza art. 117 lit. a) din Legea nr.215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre,
Secretar,
Mihai Ion IDITA
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Birou Administrare Strazi

ANEXA 1 LA H.C.L. . ...........

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
DENUMIREA INVESTIŢIEI: Reabilitare zona Aleea Florilor

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI:

Consiliul Local al Municipiului Slatina

1. Valoarea totală a investiţiei
din care :
- construcţii montaj

1.047.708,24 lei fara T.V.A.
973.427,73 lei fara T.V.A.

2. Eşalonarea investiţiei :
Anul I : investiție

1.047.708,24 lei fara T.V.A.

3. Durata de realizare în luni: 12

4. Capacităţi (în unități fizice) :
U.M.
Sistem rutier
Trotuare
Parcari noi

m.p
m.p.
m.p

Întocmit,
Murgulet Daniel

Cantitate
3.412
592.60
1.480

Consiliul Local al Municipiului Slatina
Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public
str. Draganesti nr. 25A, Slatina, Jud.Olt, Tel. 0249422788, Fax : 0349414412, e-mail : iluminatpublicpms @yahoo.com
________________________________________________________________________________________________________
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ANEXA 2 LA H.C.L. . ...........

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
DENUMIREA INVESTIŢIEI: Reabilitare str. Silozului

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI:

Consiliul Local al Municipiului Slatina

1. Valoarea totală a investiţiei
din care :
- construcţii montaj

1.699.674,80 lei fara T.V.A.
1.579.344,61 lei fara T.V.A.

2. Eşalonarea investiţiei :
Anul I : investiție

1.699.674,80 lei fara T.V.A.

3. Durata de realizare în luni: 6

4. Capacităţi (în unități fizice) :
U.M.
Sistem rutier
Trotuare

m.p
m.p.

Întocmit,
Murgulet Daniel

Cantitate
7.342
2.220

Consiliul Local al Municipiului Slatina
Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public
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ANEXA 3 LA H.C.L. . ...........

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
DENUMIREA INVESTIŢIEI: Reabilitare str. Constructorului

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI:

Consiliul Local al Municipiului Slatina

1. Valoarea totală a investiţiei
din care :
- construcţii montaj

1.354.334,980 lei fara T.V.A.
1.258.396,82 lei fara T.V.A.

2. Eşalonarea investiţiei :
Anul I : investiție

1.354.334,980 lei fara T.V.A.

3. Durata de realizare în luni: 6

4. Capacităţi (în unități fizice) :
U.M.
Sistem rutier
Parcari
Trotuare

m.p
m.p
m.p.

Întocmit,
Murgulet Daniel

Cantitate
8.073
2.447
986

Consiliul Local al Municipiului Slatina
Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public
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ANEXA 4 LA H.C.L. . ...........

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
DENUMIREA INVESTIŢIEI: Modernizare str. Panselelor

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI:

Consiliul Local al Municipiului Slatina

1. Valoarea totală a investiţiei
din care :
- construcţii montaj

1.285.767,480 lei fara T.V.A.
1.194.672,38 lei fara T.V.A.

2. Eşalonarea investiţiei :
Anul I : investiție

1.285.767,480 lei fara T.V.A.

3. Durata de realizare în luni: 6

4. Capacităţi (în unități fizice) :
U.M.
Sistem rutier
Trotuare

m.p
m.p.

Întocmit,
Murgulet Daniel

Cantitate
4697
2099

Consiliul Local al Municipiului Slatina
Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public
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ANEXA 5 LA H.C.L. . ...........

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
DENUMIREA INVESTIŢIEI: Reabilitare areal cuprins intre strazile: Al. Tineretului-Al. Rozelor-D.
Caracostea

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI:

Consiliul Local al Municipiului Slatina

1. Valoarea totală a investiţiei
din care :
- construcţii montaj

993.052,54 lei fara T.V.A.
922.632,47 lei fara T.V.A.

2. Eşalonarea investiţiei :
Anul I : investiție

993.052,54 lei fara T.V.A.

3. Durata de realizare în luni: 6

4. Capacităţi (în unități fizice) :
U.M.
Sistem rutier+parcari
Trotuare

m.p
m.p.

Întocmit,
Murgulet Daniel

Cantitate
7820
287

Primăria 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. 1480/09.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la: aprobare Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii și Indicatori
Tehnico – Economici pentru 5 obiective de investitii privind reabilitare carosabil si trotuare in
municipiul Slatina, județul Olt
Având în vedere:
- ca activitatea Directiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public are un caracter repetitiv în ceea
ce priveste lucrarile de intretinere a retelei locale de strazi;
- faptul ca unele investitii privind asfaltarea retelei rutiere au iesit din perioada de garantie, iar la
momentul actual prezinta degradari majore ale partii carosabile si a trotuarelor (str. Constructorului,
Silozului);
- faptul ca in anumite cartiere sistemul rutier, trotuarele, parcarile si carosabilul au fost executate din
sistem rigid (beton) care prezinta degradari majore (Al. Tineretului, Panselelor, Constructorului );
- faptul că în anumite cartiere există spatii mari ca suprafata, fara o anumita destinatie, fiind oportune
pentru amenajarea de noi locuri de parcare (Al. Florilor);
- cresterea continua a numarului de automobile care prin sporirea dimensiunii parcului auto implica in
mod constant investitii in serviciile publice specifice (amenajarea şi întreţinerea sistemului rutier,
construirea de noi parcari, amenajarea şi întreţinerea zonelor pietonale);
- necesitatea imbunătăţirii aspectului si viabilităţii străzilor din municipiul Slatina, conservarea şi
adaptarea sistemului rutier şi de siguranţă a circulației, precum si traficul şi factorii de mediu la care
sunt supuse sau vor fi supuse străzile în perspectivă,

Propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind Documentatii de
avizare a lucrarilor de interventii și Indicatori Tehnico – Economici pentru 5 obiective de investitii
privind reabilitare carosabil si trotuare in municipiul Slatina, județul Olt.

Primar,
Constantin Stelian Emil MOȚ

CAPL PO 01/F2

Consiliul Local al Municipiului Slatina
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Nr.68/09.01.2019
Aprob,
Director,
Dascălu Claudiu Lucian

REFERAT
Referitor la: aprobare Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii și Indicatori Tehnico
– Economici pentru 5 obiective de investitii privind reabilitare carosabil si trotuare in municipiul
Slatina, județul Olt
Potrivit prevederilor art. 36 alin.(4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico – economice pentru
lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; de asemenea , conform art. 36 alin (5) lit. c)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, avizează sau aprobă în condiţiile legii,
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor .
În baza acestei atribuţii, în temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, s-a iniţiat proiectul de hotărâre referitor la aprobare studii de fezabilitate şi indicatori tehnicoeconomici.
Principalele lucrări necesare a fi realizate în situaţia actuală, sunt :
1. Al. Florilor:
I.

II.
III.
IV.
V.

Parte carosabilă – frezare 4 cm, spargere beton, colmatare fisuri si crapaturi, reparatii cu
strat beton C16/20 15 cm, mixtura asfaltica BAD22.4 6 cm si mixtura MASF16 4 cm,
geocompozit antifisura .
Parte trotuare – demontare borduri mari si mici fara recuperare, borduri mari si mici noi,
așternere strat uzură BA8 4 cm.
Parcari noi: sapatura, pregatire pat drum, balast 20 cm, piatra sparta 20 cm, mixtura
BAD22.4 6cm, MASF16 4 cm, borduri mari noi.
Parte edilitara: ridicare capace camin existent cu capac nou, ridicare la cota gratar de
scurgere existent.
Parte marcaje rutiere : marcaj rutier cu vopsea bicomponenta 2000 micr.

2. str. Silozului:
I.

II.

III.

Parte carosabilă – frezare 4 cm, spargere beton, colmatare fisuri si crapaturi, reparatii cu
strat beton C16/20 20 cm, sapatura mec., pregatire pat drum, balast 20 cm, piatra sparta 20
cm, mixtura asfaltica BAD22.4 6 cm, mixtura BA16 4cm, geocompozit antifisura, beton
B200 C12/15, mixtura MASF16 4 cm.
Parte trotuare – demontare borduri mari si mici fara recuperare, borduri mari si mici noi,
desfacere pavaje degradate, sapatura, pregatire pat drum, balast 10cm, beton 10cm,
așternere strat uzură BA8 4 cm.
Parte edilitara: ridicare capace camine existente cu capac nou, ridicare la cota gratar de
scurgere existent.

IV.

Parte marcaje rutiere : marcaj rutier cu vopsea bicomponenta 2000 micr.

3. str. Constructorului:
I.

II.

III.

Parte carosabilă – frezare 4 cm, spargere beton, sapatura, rigola dreptunghiulara betonata
acoperita cu placute carosabile, beton rutier bcr 4.5 20cm, colmatare fisuri si crapaturi,
geocompozit antifisura, beton B200 C12/15, mixtura BAD22.4 6 cm, MASF 4cm, balast 20
cm la parcari, piatra sparta 20 cm la parcari, BA16 la parcari, borduri mari la parcari.
Parte trotuare – demontare borduri mari fara recuperare, borduri mari si mici noi, sapatura,
spargere beton, pregatire pat drum, balast 10cm, beton 10cm, așternere strat uzură BA8 4
cm.
Parte marcaje rutiere : marcaj rutier cu vopsea bicomponenta 2000 micr.

4. str. Panselelor:
I.

II.

III.
IV.

Parte carosabilă – demontare borduri mari cu recuperare, spargere beton, strat beton 15cm
C16/20, colmatare fisuri si crapaturi, geocompozit antifisura, mixtura BAD22.4 6 cm,
MASF 4cm, BA16 4cm, borduri mari noi, asternere balast 20 cm, piatra sparta 20 cm.
Parte trotuare – demontare borduri mici cu recuperare, borduri mici noi, sapatura, spargere
beton, pregatire pat drum, balast 5/10cm, beton 10cm C12/15, așternere strat uzură BA8 4
cm.
Parte edilitara: ridicare capace camine existente cu capac nou, ridicare la cota gratar de
scurgere existent, ridicare la cota rasufl. gaze exist. cu capac nou.
Parte marcaje rutiere : marcaj rutier cu vopsea bicomponenta 2000 micr.

5. Areal cuprins intre strazile Al. Tineretului-Al. Rozelor-D. Caracostea:
I.

II.
III.
IV.

Parte carosabilă – demontare borduri mari si mici fara recuperare, spargere beton, frezare
4cm, desfacere pavaje degradate, strat beton 15cmC16/20, colmatare fisuri si crapaturi,
geocompozit antifisura, mixtura BAD22.4 6 cm, MASF 4cm, borduri mari si mici noi.
Parte trotuare – BA8 4 cm.
Parte edilitara: ridicare capace camine existente cu capac nou, ridicare la cota gratar de
scurgere existent, ridicare la cota rasufl. gaze exist. cu capac exist.
Parte marcaje rutiere : marcaj rutier cu vopsea bicomponenta 2000 micr.

Lucrările constau în reabilitarea carosabilului și a trotuarelor, precum si în amenajarea parcărilor.
Terenul aferent obiectivelor se află în întregime în domeniul public .
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind Documentatii de
avizare a lucrarilor de interventii și Indicatori Tehnico – Economici pentru 5 obiective de investitii
privind reabilitare carosabil si trotuare in municipiul Slatina, județul Olt conform anexelor, poate fi
supus dezbaterii Consiliului Local.
Șef Birou,
Murguleț Daniel Marian

Avizat pentru legalitate,
Cons. jr. Iordache Daniel

Întocmit,
Badea Alexandru

CAPL PO 01/F4

