ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
PIAŢA VICTORIEI, Nr.10,
235200 CARACAL OLT ROMANIA
Tel.: (0249)511386/511384, Fax: (0249)517516 / 517518
e-mail: pmc@romanati.ro

HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii: CANALIZARE ŞI
REABILITARE SISTEM RUTIER ŞI PIETONAL STR. DECEBAL ÎN
MUNICIPIUL CARACAL, JUD. OLT.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Realizarea unui impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din
zona respectivă, ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi
activităţilor productive desfăşurate, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea
surselor de poluare.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 9002/23.07.2008 al Direcţiei tehnice din
cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Avizul comisiilor economice şi urbanism a Consiliului local;
- Documentaţia tehnico – economică întocmită de SC ARCONS
PROIECT S.R.L. SLATINA;
- H.G. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;
- Art. 44, alin. 1, din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, modificată şi republicată;
- Art. 42 lit. c) din Legea nr. 500/2002 – legea finanţelor publice;
- Art. 36 (4) lit. “d” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală.
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1– Aprobă Studiul de fezabilitate întocmit de SC ARCONS
PROIECT S.R.L. SLATINA, conform anexei parte integrantă la prezenta
hotărâre.

ART. 2 - Aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de
investiţii „CANALIZARE ŞI REABILITARE SISTEM RUTIER ŞI
PIETONAL STR. DECEBAL ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUD. OLT”,
astfel:

- valoare totală,
din care: C+M
Preţuri iulie 2008
- capacităţi:

= 1.246.509,10 lei
= 1.105.455.95 lei
- suprafaţă carosabil = 6.500,00mp
- suprafaţă trotuare = 2.778,00 mp
- reţea canalizare

- durata de realizare a
investiţiei

=

926,00ml

- 6 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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