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H O TĂ R Â R E 
 

cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții: ”Construire  stație  de  preepurare  cu  tratarea  apelor  
reziduale  rezultate  din  activitatea  Secției  de  Boli Infecțioase”  din  
cadrul  Spitalului  Județean  de  Urgență  Slatina 
 
 
 
 
 
Având  în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 449/17.01.2022 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 
- raportul nr. 454/17.01.2022 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- avizul nr. 816/25.01.2022 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, 
Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și 
Privat; 
- avizul nr. 837/26.01.2022 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie, Servicii Publice și Comerț; 
- avizul nr. 844/26.01.2022 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea 
Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, 
Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură; 
- avizul nr. 857/26.01.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu 
Cetățenii; 
- proiectul nr. 10/2020  - ”Construire  stație  de  preepurare cu tratarea  apelor  
reziduale  rezultate  din  activitatea  Secției  de  Boli  Infecțioase”, faza studiu 
de fezabilitate, elaborat de  către S.C. TERRA DINAMIC  S.R.L.; 
- prevederile art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 
privind  finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art. 1 alin. (1), art. 5 și art. 7 din Hotărârea  Guvernului             
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico–economice aferente obiectivelor/proiectelor de  
investiții finanțate din fonduri  publice, modificată  și completată prin 
Hotărârea Guvernului  nr. 79/2017, 
 

În  temeiul  prevederilor  art. 173  alin. (1) lit. b),  alin. (3) lit. f),  art. 182 
alin. (1)  și  (4)  coroborat  cu  art. 139  alin. (1)  și  art. 196 alin. (1)  lit. a)  din  
Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr. 57/2019  privind  Codul  
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, 
 

   CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT  adoptă  prezenta  h o t ă r â r e.  
 

Art. 1. Se aprobă documentația  tehnico-economică pentru  obiectivul de 
investiții ”Construire  stație  de  preepurare  cu  tratarea  apelor  reziduale  
rezultate din activitatea Secției de Boli Infecțioase” din cadrul Spitalului  
Județean de Urgență Slatina, faza studiu de fezabilitate, cu principalii 
indicatori tehnico-economici,  după cum urmează:  

1. Indicatori  economici: 
Valoarea totală a investiției (inclusiv  TVA)                     1.849.901,74 lei   
din  care :  
 - construcții-montaj  (inclusiv  TVA)                                   116.153,29 lei  

    2. Durata de realizare a investiției:                                                      14 luni 
    3. Indicatori tehnici/performanță:  
        Debit tratat de stația de preepurare:                                             15 mc/zi  
Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției  Tehnice și Investiții, 
Direcției Economice, Buget - Finanțe din cadrul  aparatului  de  specialitate  al   
Consiliului Județean Olt și Spitalului Județean de  Urgență  Slatina în vederea  
aducerii  la  îndeplinire,  Președintelui  Consiliului  Județean  Olt și Instituției 
Prefectului - Județul  Olt. 

  
                                                    PREȘEDINTE 

           Marius  OPRESCU 
 
  
 
                                    
                                                         

                                                                          CONTRASEMNEAZĂ                                          
                                                           Secretarul General al Județului 

                                                                      Marinela - Elena ILIE 
 
 

Slatina, 28.01.2022 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi ,,pentru”.  
 


