
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

          
HOTĂRÂREA NR. 133 

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aferenţi  
Studiului de Fezabilitate referitor la  

“Alimentare cu apă şi canalizare menajeră pentru cartier Rovine II” 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2012; 
   Având în vedere raportul nr.34020/2012  întocmit de Direcţia Patrimoniu şi 
Investiţii prin care se propune aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi Studiului de Fezabilitate referitor la „Alimentare cu apă şi canalizare menajeră 
pentru cartier Rovine II” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.53, 54, 55, 56 şi 59/2012;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului 
– cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
  În temeiul art.36, alin.2 lit. b 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 indicatorilor tehnico-economici aferenţi Studiului de 

Fezabilitate referitor la “Alimentare cu apă şi canalizare menajeră pentru 
cartier Rovine II”,  după cum urmează:  

 
•  Valoarea totală a investiţiei                                                      8.692,558 mii lei 

 (inclusiv TVA, 1 Euro – 4,2549 lei)   
          din care construcţii+montaj (C+M )                                         6.889,447 mii lei  

• Durata  de realizare                                                                  24  luni 
• Capacităţi:  

Lungime conductă apă                                                      3,45 km 
Lungime conductă canal                                                    3,25 km 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 117/2009.                                                    

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Investiţii şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
Virgil BOBOC Nicoleta MIULESCU 

 


