
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

          
 
 

HOTĂRÂREA NR. 102 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii “Împrejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces şi 

dotare cu eurocontainere pentru colectare selectivă în municipiul Craiova” – 
scenariul I 

 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2012; 
   Având în vedere raportul nr.102703/2012  întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare referitoare la lucrările de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Împrejmuire platforme de gunoi cu 
monitorizare acces şi dotare cu eurocontainere pentru colectare selectivă în 
municipiul Craiova” – scenariul I şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.44, 45, 46, 47 şi  49/2012;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi 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; 
  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 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru         

obiectivul de investiţii “Împrejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces 
şi dotare cu eurocontainere pentru colectare selectivă în municipiul Craiova” 
– scenariul I, având următorii indicatori tehnico – economici:  

 
• Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)           617,226 mii lei 

      din care construcţii+montaj (C+M )                        306,437 mii lei  
•  Durata de realizare                                                 6 luni 

din care: 
      ETAPA I 

Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)           223,763 mii lei 



  

      din care construcţii+montaj (C+M )                      109,623 mii lei  
     ETAPA II 
     Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)         393,463 mii lei 
     din care construcţii+montaj (C+M )                       196,814 mii lei 
    (1 Euro = 4,346 lei) 
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Economico – 
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                       SECRETAR, 
Traian Alexandru Corneliu   BEŢIU                                 Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 



Expertiza tehnica
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

Imprejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces si dotare cu 
eurocontainere pentru colectare selectiva in Municipiul Craiova 

S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA
strada Ion Maiorescu, nr. 4, cod poştal 200760

telefoane: 0251.414.404, 0251.412.833
fax: 0251.418.300

e-mail: proiect@oltenia.ro

Proiect nr. 
12.583

Beneficiar
     Municipiul Craiova  

Str. Alexandru Ioan Cuza, nr 7


	hc 102#2012
	ANEXA

