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Nr.120/12.04.2018

HOTĂRÂRE
PROIECT
Privind aprobarea ,, Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru investiția Amenajare
parc, municipiul Slatina ,str.Tunari, nr.1, județul Olt"(Unitatea Militară).
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ord./extr. din data de -----------------Având în vedere:
- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.31685/12.04.2018 la
proiectul de hotărâre;
- referatul de specialitate nr.31690 din 12.04.2018 întocmit de către Serviciul Lucrări Publice;
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate, juridică de disciplină, urbanism și amenajarea teritoriului, buget
finanțe, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina ;
-

În temeiul art. 36 ,alin.(4), lit.d, art.45,alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată;
HOTĂRĂSTE:
Art.1 Se aprobă

,, Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru investiția Amenajare

parc, municipiul Slatina ,str.Tunari, nr.1, județul Olt"(Unitatea Militară), conform anexei parte integrantă la
prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :
-

Instituţia Prefectului- Judeţul Olt ;

-

Primarului Municipiului Slatina;

-

Biroul Achizitii Publice;

-

Serviciul Lucrări Publice;

-

Direcţia Economică;

Initiator,
Primar,
Constantin Stelian Emil MOȚ

În baza arti. 117 lit.a) din Legea nr.215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre,
Secretar,
Mihai Ion IDITA
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Anexă la Pr.HCL nr........
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

DENUMIREA INVESTIŢIEI :

,, Studiului de fezabilitate

și indicatorii

tehnico-economici

investiția Amenajare parc, municipiul Slatina ,str.Tunari, nr.1, județul Olt"(Unitatea Militară).
BENEFICIARUL INVESTIŢIEI

: Consiliul Local al Municipiului Slatina

1.Valoarea totala a investitiei
din care
- Constructii montaj (C+M),
2. Esalonarea investitiei
- Anul I (INV/C+M)

valori inclusiv TVA
21.053,370 mii lei
17.597,123 mii lei

10.526,684 mii lei/ - 8.821,000 mii lei

- Anul II (INV/C+M)
10.526,686 mii lei/ - 8.776,123mii lei
3. Durata realizarii investitiei
24
luni
4. Capacitatii (in unitati fizice)
• Pavilion (chiosc central)
- Regim de înălțime
P
- H liber
2,67 m.;
- H max
6,28 m;
- S construita la sol
478,00 mp;
- Sconstruita desfășurată 478,00 mp;
- S utilă
450,00 mp;
• Strada noua
- Suprafața
2319,03 mp;
- Suprafata trotuare din pavele – 1192,44 m;
- Borduri
1980,58 m;
- Împrejmuire
662,58 m;
- Spații verzi(gazon rulou) 504,00 mp;
- Arbori
20 bucăți;
• Parcare
- Suprafață parcare
2400,00 mp;
- Suprafață spații verzi
162,00 mp;
- Borduri
400,00 m;
- Arbori
6 bucați;
• PARC
- Suprafață spații verzi
23.013,00 mp;
- Suprafață alei beton amprentat
5.017,00 mp;
- Suprafață pistă alergare tartan
1470,00 mp;
- Suprafață teren de sport multifuncțional 500,00 mp;
- Împrejmuire teren de sport
90,00 m;
- Suprafața loc de joacă 1
230,00 mp;
- Suprafața loc de joacă 2
280,00 mp;
- Arbori
374,00 bucati;
- Împrejmuire parc
775,00 m;

Şef Serviciu ,
Floarea Mierleşteanu

pentru

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.31685/12.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ,, Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnicoeconomici

pentru investiția

Amenajare parc, municipiul Slatina ,str.Tunari, nr.1,

județul

Olt"(Unitatea Militară).
Dezvoltarea economică și socială a localității este legată de îmbunătățirea infrastructurii existente și a
serviciilor de bază, asigurând furnizarea unor condiții de viață adecvat și servicii sociale necesare
comunității.
Prin amenajarea parcului se urmărește realizarea următoarelor obiective:
- Stabilirea unui mod de organizare coerentă din punct de vedere arhitectural și peisagistic al zonei;
- Protejarea și valorificarea patrimoniului natural reprezentat de spațiile verzi din zonă în conexiune cu
ecosistemele din teritoriu;
- Imbunătățirea calității vieții;
- Asigurarea condițiilor de recreere;
- Distribuirea echilibrată și eficientă a activităților din zonă;
.Beneficiarii direcți ai acestor obiective vor fi cetățenii, atât din comunitatea locală dar și din comunitatea
rurală.
Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Slatina prezentul proiect de
hotărâre privind aprobarea ,, Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru investiția
Amenajare parc, municipiul Slatina ,str.Tunari, nr.1, județul Olt"(Unitatea Militară).
.

Primar,
Constantin Stelian Emil MOȚ

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.31690/12.04.2018
REFERAT DE SPECIALITATE
(NOTĂ DE FUNDAMENTARE)
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ,, Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru
investiția Amenajare parc, municipiul Slatina ,str.Tunari, nr.1, județul Olt"(Unitatea Militară).
Potrivit prevederilor art.36 alin. (4 ) lit. d, din Legea nr. 215/2001 , 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 , avizează sau aprobă în condiţiile legii,
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor .
Studiul de fezabilitate prezintă trei variante , iar în urma analizării alternativelor s-a ales varianta 2- cu proiect, ca
fiind varianta optimă pentru lucrare. Prin proiect se propune amenajarea unui parc și dotarea acestuia cu o suprafață
de 35800,00 mp.
• Pavilion (chiosc central)
- Regim de înălțime
P
- H liber
2,67 m.;
- H max
6,28 m;
- S construita la sol
478,00 mp;
- Sconstruita desfășurată 478,00 mp;
- S utilă
450,00 mp;
Pentru asigurarea funcționării pavilionului sunt necesare realizarea utilităților: alimentare cu apă rece, canalizare
menajeră, alimentare cu energie termică, alimentare cu energie electrică.
• Strada noua
- Suprafața
2319,03 mp;
- Suprafata trotuare din pavele – 1192,44 m;
- Borduri
1980,58 m;
- Împrejmuire
662,58 m;
- Spații verzi(gazon rulou) 504,00 mp;
- Arbori
20 bucăți;
Utilitățile la strada noua sunt:rețea apă rece, sistem automat de irigații, rețea canalizare pluvială.
• Parcare
- Suprafață parcare
2400,00 mp;
- Suprafață spații verzi
162,00 mp;
- Borduri
400,00 m;
- Arbori
6 bucați;
La parcare utilitățile constau în realizarea rețelei de canalizare pluvială.
• PARC
- Suprafață spații verzi
23.013,00 mp;
- Suprafață alei beton amprentat
5.017,00 mp;
- Suprafață pistă alergare tartan
1470,00 mp;
- Suprafață teren de sport multifuncțional 500,00 mp;
- Împrejmuire teren de sport
90,00 m;
- Suprafața loc de joacă 1
230,00 mp;
- Suprafața loc de joacă 2
280,00 mp;
- Arbori
374,00 bucăți;
- Împrejmuire parc
775,00 m;
Utilități parc: rețea apă rece, rețea canalizare menajeră , sistem automat de irigații, instalația de iluminat incintă.

Prin realizarea acestui proiect se dorește ca parcul să devină un model de educație ecologică, un spațiu de recreere și
destindere pentru locuitorii localității.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea ,, Studiului de fezabilitate
și indicatorii tehnico-economici pentru investiția Amenajare parc, municipiul Slatina ,str.Tunari, nr.1, județul
Olt"(Unitatea Militară)poate fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local.

Şef Serviciu,
Floarea Mierleşteanu
Întocmit,
Ioana Calapod
Avizat pentru legalitate,
Cons. jr._____________
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