
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin 

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale 
„Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.285/2018 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2019; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.126533/2019, raportul nr.126537/2019 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și nr.126537/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Studiului 
de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
din municipiul Craiova, prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 
echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.285/2018;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
          În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.d şi alin.7 lit.a, art.139, 
alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin 
construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale 
„Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.285/2018, după cum urmează: 
a. principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită sunt prevăzuți în 

anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b. devizul general, în formă revizuită, este prevăzut în anexa nr.2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 
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