HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii ,, PROIECTARE REŢELE
CANALIZARE SI REABILITARE SISTEM RUTIER ŞI PIETONAL PE
STRĂZILE ALEEA TEILOR, COLONEL POP, RECONSTRUCŢIEI, PETRU
MAIOR ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL 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. 11262/19.09.2008 al Direcţiei tehnice din cadrul
Primăriei municipiului Caracal;
- Avizul comisiei urbanism a Consiliului local;
- Documentaţia tehnico – economică întocmită de SC DINSTAR SRL
Slatina;
- Art. 42 (1) lit. b) 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
HOTĂREŞTE:
ART. 1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate întocmit de SC DINSTAR SRL
SLATINA, conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.
ART. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de
investiţii ,,PROIECTARE REŢELE CANALIZARE SI REABILITARE SISTEM
RUTIER ŞI PIETONAL PE STRĂZILE ALEEA TEILOR, COLONEL POP,
RECONSTRUCŢIEI, PETRU MAIOR ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL
OLT”,astfel:

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

- durata de realizare a
investiţiei

= 2.100.567 lei
= 1.820.887 lei
- total reţea canal
m.l.
- total suprafaţă (carosabil) betoane asfaltice
6.834.40 mp
- total suprafaţă (trotuare) betoane de ciment
2.827.60 mp
- 8 luni

= 1.782
=
=

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 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,
Instituţiei Prefectului Olt, persoanelor fizice şi juridice interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ALEXE COSTICĂ

Nr.45/30.09.2008

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 11262 din 19.09.2008

RAPORT DE SPECIALITATE,
În prezent zona ce cuprinde cele patru străzi: Petru Maior, Reconstrucţiei, Colonel Pop,
Aleea Teilor nu dispune de sistem centralizat de colectare a apelor uzate. Colectarea apei uzate de
locuinţele şi industria locală se face individual, cu fose sau bazine de colectare a apelor reziduale.
Unele locuinţe sunt prevăzute cu latrine sau bazine vidanjabile pentru colectarea apelor uzate
menajere, dar sunt executate necorespunzător. Ca urmare a acestei situaţii există pericolul poluării
stratului freatic, fapt ce duce la poluarea mediului prin factorul – apa.
Se impune extinderea reţelei de canalizare menajeră pe cele patru străzi care va avea
următoarele efecte sociale:
- depoluarea mediului prin factorul apă;
- eliminarea riscurilor de îmbolnăvire cu hepatită şi infecţii digestive;
- crearea unor condiţii mai bune de trai pentru locuitorii zonei respective.
Pe străzile Colonel Pop şi Aleea Teilor, din cauza faptului că este zonă de circulaţie a
traficului greu, cele două străzi intrând în componenţa variantei ocolitoare a municipiului,
carosabilul este puternic degradat, se impune consolidarea sistemului rutier.
Reabilitarea sistemului rutier se va executa cu îmbrăcăminte din beton asfaltic ce va facilita
accesul locuitorilor municipiului Caracal la principalele obiective social-administrative.
Necesitatea şi oportunitatea investiţiei, este evidenţiată şi cu repercursiuni pozitive, atât
asupra locuitorilor municipiului, asupra mediului în general cât şi a agenţilor economici care îşi
desfăşoară activitatea pe raza municipiului.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi privind aprobarea Studiului de
fezabilitate întocmit de SC DINSTAR SRL SLATINA, anexă la prezentul raport şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru CANALIZARE SI REABILITARE SISTEM RUTIER ŞI PIETONAL
PE STRĂZILE PETRU MAIOR, RECONSTRUCŢIEI, COLONEL POP, ALEEA TEILOR, ÎN
MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT, după cum urmează:

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

- durata de realizare a investiţiei
Surse de finanţare

= 2.100.567 lei
= 1.820.887 lei
- total reţea canal
= 1.782 m.l.
- total suprafaţă (carosabil)
betoane asfaltice = 6.834,40 mp
- total suprafaţă (trotuare)
betoane de ciment = 2.827,60 mp
- 8 luni
- bugetul local sau alte surse legal constituite

ÎNTOCMIT,
NADIA DUMITRESCU

