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H O T Ă R Â R E 

 
 

REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  
    de investiţii “Reabilitare imobil şi  amenajare în locuinţe sociale, str. G-ral  Magheru nr. 
    13A, municipiul Caracal, judeţul Olt” 

 
EXPUNERE DE MOTIVE:  

  Reabilitarea a două corpuri de clădire existente neutilizate, cu destinaţia iniţială de internat şi cantină, prin 
amenajarea lor în locuinţe, în scopul constituirii unui fond de locuinţe sociale ai căror beneficiari vor fi persoanele 
defavorizate din municipiul Caracal care sunt în imposibilitatea de a avea o locuinţă proprietate personală. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 10667/17.08.2007 al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 
- Avizul comisiilor economice şi urbanism a Consiliului local; 
- Documentaţia tehnico – economică întocmită de SC  CORAL SRL SLATINA; 
- Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 36 alin.(2) lit.c) şi  alin. (4) lit.d) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  
republicată; 

În temeiul art. 45 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

ART.1 - Aprobă  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie  “Reabilitare imobil şi amenajare în 
locuinţe sociale, str. G-ral  Magheru nr. 13A, municipiul Caracal, judeţul Olt”.  

ART.2 - Aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare imobil şi  amenajare 
în locuinţe sociale, str. G-ral  Magheru nr. 13A, municipiul Caracal, judeţul Olt”, astfel: 

 
- valoare totală, = 6.303.582,00 RON 
  din care: C+M = 5.515.612,00 RON 

- capacităţi: - regim înălţime P+2E 
 - Sc = 1.054,73 mp 
 - Sd = 3.005,63 mp 
 - 31 unităţi locative 

- durata de realizare a investiţiei - 12 luni 
  

 
ART. 3 – Valorile menţionate la art. 2 constituie secret de serviciu. 

 ART. 4 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
ART. 5  – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice interesate 

şi Prefecturii judeţului Olt. 
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