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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 “Bloc locuinţe sociale, str. Carpaţi nr. 
73, municipiul Caracal, judeţul Olt” 

 
EXPUNERE DE MOTIVE:  

Imposibilitatea  persoanelor evacuate din case naţionalizate, a persoanelor defavorizate social, a 
tinerilor, de a-şi achiziţiona o locuinţă din bugetul propriu impune administraţiei publice locale 
executarea unor construcţii de locuinţe cu caracter social. 

  
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 14982/11.11.2009 al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei 

municipiului Caracal; 
- Documentaţia tehnico – economică întocmită de SC  BAZALTUL  SRL SLATINA; 
- Art. 42  lit. b) din Legea nr. 500/2002 – legea finanţelor publice, cu modificările şi  

completările ulterioare; 
- Art. 36 (4) lit. “d” din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
ART. 1 – Se  aprobă  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie  “ Bloc locuinţe 

sociale, str. Carpaţi nr. 73, municipiul Caracal, judeţul Olt”, conform anexei parte integrantă din prezentul 
proiect de  hotărâre.  

ART.2 - Se  aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Bloc locuinţe 
sociale, str. Carpaţi nr. 73, municipiul Caracal, judeţul Olt”, astfel: 

 
- valoare totală, = 14.162.192,00 RON 
  din care: C+M = 11.774.573,00 RON 

- capacităţi: - 42 unităţi locative regim înălţime S+P+3E 
 - Centrală Termică regim înălţime P 
 - Sc = 842,64 mp din care bloc 804,27mp. 
 - Sd = 4012,87 mp din care bloc 3.217,08 mp. 

- durata de realizare a investiţiei - 22 luni 
 Surse de finanţare         - bugetul de stat, bugetul local  şi/sau alte surse legal constituite 
    ART. 3 – Valorile menţionate la art. 2 constituie secret de serviciu. 

   ART.4. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal, 
Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Caracal   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ 
                PENTRU LEGALITATE 

                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
MATEI CLAUDIU                                                               GÂLEA IONUŢ CRISTIAN 
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