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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                                                      PROIECT 

                HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.268/2015 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare 

şi restaurare Biserica din lemn din Pocruia” 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
30.09.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.162693/2021, raportul nr.160183/2021 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și nr.164446/2021 întocmit de 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrtiv prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2015 
referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi restaurare Biserica din lemn din 
Pocruia”; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii  „Relocare şi restaurare Biserica din lemn din Pocruia”, după cum 
urmează: 

 Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           380.477,08  lei 
                                                  
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                       263.660,33 lei 

Art.2. Se aprobă actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiţii  „Relocare şi restaurare Biserica din lemn din Pocruia”, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.268/2015.                                                           

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

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 

Lia – Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 
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