
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                           

HOTĂRÂREA NR.263 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2010; 

Având în vedere raportul nr.103973/2010 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare pentru obiectivul „Modernizare 
instalaţie interioară de încălzire – clădire Primăria Municipiului Craiova, racord termic şi 
sursa de energie termică”, str. A.I.Cuza, nr.7 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118, 119, 123, 124 şi 125/2010; 
  În conformitate cu prevederile 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, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată şi Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, modificată şi 
completată; 
  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, republicată, privind administraţia publică locală;  
              

    HOTĂRĂŞTE:    
Art.1.  Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru obiectivul „Modernizare instalaţie 

interioară de încălzire – clădire Primăria Municipiului Craiova, racord termic şi 
sursa de energie termică”, str. A.I.Cuza, nr.7, având următorii indicatori tehnico 
– economici:  

  1. Valoarea totală a investiţiei       -  1.450,442 mii lei (336,654 mii euro) 
 inclusiv TVA (24%)                                                   

           din care: 
  construcţii + montaj (C+M)                    -  936,064 mii lei (217,265 mii euro)                                                   
                                              
            2. Eşalonarea investiţiei : anul I     - 1.450,442 mii lei  
                           INV/C+M 

       3. Durata de execuţie a investiţiei          - 3 luni 
                   (Preţuri 05.07.2010                               1 euro = 4,3084 lei) 

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv 
PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU 
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