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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 RESTRUCTURARE  
                                AMBIENTALĂ DE DETALIU CARTIER DE LOCUINŢE  
                                COLECTIVE – LIBERTĂŢII  ÎN MUNICIPIUL CARACAL,  
                                 JUDEŢUL OLT 
 
EXPUNERE DE MOTIVE:  
Investiţia are ca obiectiv general îmbunătăţirea infrastructurii zonale, acoperirea nevoilor sociale si 

eficientizarea generala a vieţii cotidiene din aceasta zona unde exista numeroase locuinţe colective. 
 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 5067/24.04.2008 al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei 

municipiului Caracal; 
- Avizul comisiei economice  a Consiliului local; 
- Documentaţia tehnico – economică întocmită de SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina; 
- Art. 42  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 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
ART. 1 – Aprobă Studiul de fezabilitate întocmit de SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, 

conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre. 
ART. 2- Aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 

RESTRUCTURARE AMBIENTALĂ DE DETALIU CARTIER DE LOCUINŢE COLECTIVE – 
LIBERTĂŢII  ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT, astfel: 

 
- valoare totală, = 1.728.076 lei 
  din care: C+M 

Preţuri aprilie 2008 =  1.480.612 lei 
- capacităţi: - suprafaţă carosabil                   =   7.990,00 mp 

 - suprafaţă  trotuare                    =   1.650,00 mp 
 - număr locuri de parcare           =      160,00 buc 
 - suprafaţă spaţii verzi                = 13.925,00 mp 
 - 3 spaţii de joacă pentru copii, 

    în suprafaţă totală de               =  704,00 mp 
- durata de realizare a 

investiţiei 
- 12 luni 

 ART. 2   –   Valorile menţionate la art. 2 constituie secret de serviciu. 
 ART. 3 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
 

 
 
 
 



 
 
 
ART.4- Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice 

interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
   GEORGETA MINCĂ 
                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
                                                                                                   GHEORGHE CĂRIGOIU 
 
 
Nr.63 din 
24.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECŢIA TEHNICĂ     Nr. 5067 din 24.04.2008 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
 
 

 În prezent zona cartierului de locuinţe colective Libertăţii prezintă  următoarele  
deficienţe: 

- sistemul carosabil al aleii V.Carianopol prezintă uzuri ale infrastructurii fizice din 
beton asfaltic si beton de ciment cit si subdimensionări ale gabaritului, prezentând un mare 
pericol mai ales in curbele de 90°. In perioadele de precipitaţii abundente circulaţia pietonilor 
si vehiculelor se desfăşoară anevoios deoarece sunt zone in care bălteşte apa datorita faptului 
ca gurile de scurgere, destul de puţine la număr, nu fac fata. De asemenea partea carosabila a 
fost traversata de reţeaua secundara de termoficare. 

    - trotuarele si aleile pietonale nu exista pe  tot aliniamentul pârtii carosabile, iar acolo 
unde exista este deteriorat si presupune supralărgirea unor trotuare astfel incit sa asigure fluxuri 
corecte pe fiecare sens. 

- circulaţia din zona cartierului "Libertăţii" cuprinsa in cvartalul delimitat de străzile 
lancu Jianu, Alexandru cel Bun, Colonel Pop, Rahovei este îngreunată de parcarea 
autovehiculelor in spatii insuficiente pentru desfăşurarea unui trafic fluent si in siguranţa. 

- spatiile de joaca pentru copii sunt insuficiente si prost dotate cu mobilier specific; 
- nu exista delimitare intre alei si trotuare. împrejmuirea si protejarea spatiilor verzi se 

impune ca necesitate; 
    Faţă de cele prezentate, vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate întocmit de SC TOCAD CONSTRUCT SRL SLATINA, anexă la prezentul 
raport şi a  indicatorilor tehnico-economici pentru RESTRUCTURARE AMBIENTALĂ DE 
DETALIU CARTIER DE LOCUINŢE COLECTIVE – LIBERTĂŢII  ÎN MUNICIPIUL 
CARACAL, JUDEŢUL OLT, după cum urmează: 

- valoare totală, = 1.728.076 lei 
  din care: C+M 
Preţuri aprilie 2008 =  1.480.612 lei 

- capacităţi: - suprafaţă carosabil                   =   7.990,00 mp 
 - suprafaţă  trotuare                    =   1.650,00 mp 
 - număr locuri de parcare           =      160,00 buc 
 - suprafaţă spaţii verzi                = 13.925,00 mp 
 - 3 spaţii de joacă pentru copii, 

    în suprafaţă totală de               =  704,00 mp 
- durata de realizare a investiţiei - 12 luni 
 
Surse de finanţare                                              - bugetul local sau alte surse legal constituite 
 
 
 

ÎNTOCMIT, 
 

NADIA DUMITRESCU  


