
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
   
  

HOTĂRÂREA NR. 124 
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici  aferenţi Studiului de 

fezabilitate referitor la „Reamenajarea Grădinii Zoologice Craiova”, 
reactualizaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.309/2008 
       

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară 
din data de  20.09.2012; 

 Având în vedere raportul nr.118976/2012 întocmit de Direcţia Servicii 
Publice prin care se propune modificarea indicatorilor tehnico-economici  aferenţi 
Studiului de fezabilitate referitor la „Reamenajarea Grădinii Zoologice Craiova”, 
reactualizaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.309/2008 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.57, 58, 60, 61 şi 62/2012;  
  În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire 
a apelor şi Hotărârii Guvernului nr.1500/2007 privind unele măsuri pentru 
realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, ce 
conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea 
proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării 
grădinilor zoologice; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. d,  art. 45 alin.3 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1.  Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Studiului de 

Fezabilitate referitor la „Reamenajarea Grădinii Zoologice Craiova”, 
reactualizaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.309/2008, după cum urmează: 

         .  valoarea totală a investiţiei : 3.393.958,53 lei( inclusiv TVA); 

• valoare C+M : 2.954.544,33 lei ( inclusiv TVA); 
• durata de execuţie : 18 luni . 

(1 euro=4,4494 lei) 
Art. 2. Se aprobă cota de co-finanţare din bugetul local al municipiuluiCraiova, în 

cuantum de 25 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente sub- 
programului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, respectiv 840.181,89 
lei (inclusiv TVA).  



Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze convenţia de 
finanţare a subprogramului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 
Cristina Mariana CALANGIU Nicoleta MIULESCU 

 


