
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                           
 

HOTĂRÂREA NR.378 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2010; 

Având în vedere raportul nr.129648/2010 întocmit de Direcţia Proiecte, 
Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.383/2008 referitoare la 
aprobarea Studiului de Fezabilitate privind „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub 
intersectia strazii Aries cu strada A.I.Cuza si, respectiv, cu str. Imparatul Traian, in 
vederea preluarii traficului auto pe bvd. Carol I – str. Aries” şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175, 176, 177, 178 şi 
180/2010;   
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.28/2008, modificată şi 
completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi; 
  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 Studiul de Fezabilitate referitor la „Realizare pasaj denivelat subteran 
pe sub intersectia strazii Aries cu strada A.I.Cuza si, respectiv, cu str. Imparatul 
Traian, in vederea preluarii traficului auto pe bvd. Carol I – str. Aries”, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii 
indicatori tehnico – economici:  

-  Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) 66.152,75 mii lei (15.637.839 Euro) 
din care:  C+M 54.470,37 mii lei (12.876.243) Euro 

- Durata de realizare a investitiei: 18 luni. 
- Lungimea pasajului subteran = 405,32 m 

(1Euro = 4,2303 lei la data de 16.08.2010) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.383/2008 şi se revocă Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.306/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
      Constantin RĂDUCĂNOIU        Nicoleta MIULESCU 

 




















































































































































