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HOTĂRÂREA NR.473 

 
 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 16.12.2010; 

Având în vedere raportul nr.214560/2010 întocmit de Direcţia Proiecte, 
Programe de Dezvoltare, Tehnică şi Investiţii prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2010 referitoare la 
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: 
“Amenajare şi revitalizare centrul istoric din municipiul Craio va - aria pilot”;    

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind 
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice, precum şi a 
structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e  şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
        
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.57/2010, după cum urmează: 

         „ Art.1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 
investiţia: “Amenajare şi revitalizare centrul istoric din municipiul 
Craiova - aria pilot”, având principalii indicatori tehnico-economici: 

1. Valoarea totală a investiţiei                   80.893.240 lei (inclusiv TVA) 
         (18.958.700 Euro)  

Valoarea (C+M)                             67.128.393 lei (inclusiv TVA)  
                                                            (15.732.726 Euro) 
(1 euro=4,2668 lei) 

2. Eşalonarea investiţiei  
         - anul I                                               26.704.054 lei/21.936.844 Euro 
         - anul II                                              54.189.186 lei/45.191.549 Euro 
3.  Durata de execuţie = 19 luni 
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)   



                           
    -  Lungimi străzi                                  1.922 ml 
   - Suprafaţă modernizată totală           23.915 mp 
 

          Din care: 
1 Suprafaţă carosabilă              16.615 mp 
2 Suprafaţă trotuare                    7.300 mp 
3 Suprafaţă spaţii verzi               1.254 mp 
4 Lungimi conducte apă             3.025 ml 
5 Lungimi conducte canalizare  3.592 ml, 

           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia 
Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică şi Investiţii vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei   hotărâri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR, 
                 Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 




