
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

 
 PROIECT     

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.122/2012 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 

obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru câini” 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2013; 

   Având în vedere raportul nr.27460/2013  întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr.122/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul 
de investiţii „Amenajare adăpost pentru câini”;   
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată 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 modificarea indicatorilor  tehnico –economici aferenţi Studiului de 

Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru 
câini”, după cum urmează:  

 
1. Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)            5888,396 mii lei 
      din care construcţii+montaj (C+M )                      5236,486 mii lei  
      (inclusiv TVA)                                 
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 

Etapa I                                               2959,792 mii lei/2743,552 mii lei 
Etapa II                                              1303,176 mii lei/1097,681 mii lei 
Etapa III                                             1625,428 mii lei/1395,252 mii lei 

3. Durata de execuţie a investiţiei                  
Etapa I                                                        6 luni 
Etapa II                                                       2 luni 
Etapa III            2 luni 

4. Capacitate – în unităţi fizice 



  

Total investiţie/mp-C+M/mp            0,29007 mii lei/mp. – 0,23820 mii lei/mp. 
 (inclusiv TVA) 

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată 
investiţia, după caz. 
ACD adăposturi câini – 8125 mp. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
         INIŢIATOR, AVIZAT, 
          PRIMAR,   SECRETAR, 
  Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA                             
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA         
DIRECŢIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII 
SERVICIUL INVESTITII SI ACHIZITII                                                 
Nr. 27460 /  2013                              

                                                                                          SE APROBĂ  
                             PRIMAR, 
                     Lia Olguţa Vasilescu  
 
 

   
RAPORT   

 Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind   aprobarea  modificarii indicatorilor tehnico-economici din studiul de 
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  „ Amenajare adapost pentru caini” 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 122/20.09.2012 a 

fost aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie  “Amenajare adapost 
pentru caini”, realizat de catre  S.C. PROIECT CONSTRUCT  S.A. CRAIOVA.  

  
In conformitate cu art. 5, lit. d) din Anexa 4 la H.G. 28/2008 privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, s-a procedat la 
reactualizarea devizului general al etapei I, si implicit si a devizului general cu noii 
indicatori tehnico-economici. 

 
 Necesitatea reactualizării devizului general s-a impus dupa incheierea 

contractului de achizitie publica la proiectul tehnic, ca urmare a suplimentarii cantitatii 
de materiale si manopera pentru construirea  celor 128 de padocuri ale etapei I  

 
Fata de cele prezentate, in conformitate cu OUG nr. 58/26.06.2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri 
financiar-fiscale, precum si Legea nr. 215/23.04.2001 republicata privind administraţia 
publica locala, supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
urmatoarele: 

- aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de 
fezabilitate pentru  “Amenajare adapost pentru caini”,  dupa cum urmeaza: 

                
Valoarea totala a investitiei  (inclusiv TVA) 5888,396 mii lei 

               Din care C+M:                                                  5236,486 mii lei  
  
               Esalonarea investitiei (INV/C+M) 
               Etapa I                                                              2959,792 mii lei/2743,552 

mii lei 
               Etapa II                                                             1303,176 mii lei/1097,681 

mii lei 



  

               Etapa III                                                            1625,428 mii lei/1395,252 
mii lei  

                
               Durata de realizare:       
               Etapa I                                                                6 luni 
               Etapa II                                                              2 luni  
               Etapa III                                                             2 luni 
 
               Capacitati in unitati fizice: 
               Total investitie/mp - C+M/mp         0,29007 mii lei/mp – 0,23820 mii 

lei/mp 
 

Alti indicatori specifici domeniului de activitate:  
ACD adaposturi caini - 8125mp                                                                                        

prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.                  
- modificarea pe cale de consecinta a art. 1 din HCL nr. 122/20.09.2012. 

 
 
    Director executiv,                          Întocmit,      
     Anamaria Mihaela Covaci                           insp. Laura Georgescu     
 
                                                            

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

    
 HOTĂRÂREA NR. 122 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii 
„Amenajare adăpost pentru câini” 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 20.09.2012; 
   Având în vedere raportul nr.117956/2012  întocmit de Serviciul Investiţii şi 
Achiziţii prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul 
de investiţii „Amenajare adăpost pentru câini” şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57, 58, 60, 61 şi 62/2012;   
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată 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 Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Amenajare 

adăpost pentru câini”, având următorii indicatori tehnico – economici:  
 

1. Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)            5529,153 mii lei 
      din care construcţii+montaj (C+M )                      4490,207 mii lei  
      (inclusiv TVA)                                 
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 

Etapa I                                               2600,550 mii lei/1997,274 mii lei 
Etapa II                                              1303,176 mii lei/1097,681 mii lei 
Etapa III                                             1625,428 mii lei/1395,252 mii lei 

3. Durata de execuţie a investiţiei                  
Etapa I                                                        6 luni 
Etapa II                                                       2 luni 
Etapa III            2 luni 

4. Capacitate – în unităţi fizice 
Total investiţie/mp-C+M/mp            0,29007 mii lei/mp. – 0,23820 mii lei/mp. 
 (inclusiv TVA) 



  

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată 
investiţia, după caz. 
ACD adăposturi câini – 8125 mp. 

  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

 Cristina Mariana CALANGIU Nicoleta MIULESCU 
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