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HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE ŞI REABILITARE
STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

EXPUNERE DE MOTIVE:
Implementarea Programului Naţional de dezvoltare a infrastructurii prin dezvoltarea de proiecte
de investitie în infrastructură, va influenţa economia Romaniei, va promova creşterea economică şi va
crea locuri de muncă. Totodată, va ajuta la imbunătăţirea vieţii şi siguranţei cetăţeanului. Având în vedere
oportunitatea aparută prin implementarea «Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii», în
municipiul Caracal este imperios necesară ridicarea nivelului de siguranţă şi confort a aspectului urban,
prin reabilitarea şi modernizarea sistemului rutier al străzilor.

AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 5692 / 14.04.2011 al Direcţiei de Dezvoltare Urbană, Cadastru, Lucrări
Publice, Programe Comunitare din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local;
- Avizul comisiei pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia
mediului şi turism a Consiliului local;
- Documentaţia tehnico – economică nr.72/2011 întocmită de SC MAN SAN 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 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare; privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare; privind administraţia publică locală;

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

ART. 1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate nr.72/2011 întocmit
Slatina, conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.

de SC MAN SAN SRL

ART. 2 - Consiliul local al municipiului Caracal aprobă indicatorii tehnico – economici pentru
obiectivul de investiţii „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL,
JUDEŢUL OLT”, astfel:
- valoare totală,
din care: C+M
Preţuri martie 2011
- capacităţi:
- durata de realizare a
investiţiei

= 11.639.851,00 lei
= 7.787.582,00 lei
- lungime totală străzi
= 6.871,00 m.l.
- lăţime carosabil
= 4,00 – 10,00 m.l.
10 luni

Surse de finanţare

- bugetul de stat, alte surse legal constituite

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 Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal
şi direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DUMITRESCU DORELA RALUCA

Nr. 12 din
17.05. 2011

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
GÂLEA IONUŢ CRISTIAN

