
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  
                                                                                    

        HOTĂRÂREA NR.181 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii” 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.04.2019; 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 65179/2019, rapoartele nr.68594/2019 
întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii și nr.69011/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii” – varianta 1 și rapoartele 
nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, 
nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, 
nr.120/2019 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, 
nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi 
nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2  şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 
     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii” – varianta 1, având 
următorii indicatori tehnico-economici: 

  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):       430.770,00 lei 
  Valoarea totală a investiţiei (exclusiv TVA):       362.476,39 lei 

   Din care C+M  (inclusiv TVA)          328.475,32 lei 
            Din care C+M  (exclusiv TVA)          276.029,68 lei 
            Durată de realizare:                             3 luni (1 lună proiectare + 2 luni execuție),   

  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.82/2019. 
 
 



  

 
 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
  

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
    Romulus Victor NICOLICEA Nicoleta MIULESCU 
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