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H O T Ă R Â R E 
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico–economici  actualizați 
pentru obiectivul de investiții ”Construire subunitate de intervenție 
în situații de urgență și substație de ambulanță în comuna 
Dobroteasa”, strada Principală, nr. 39, comuna Dobroteasa, județul 
Olt   

 

 
 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 12632/15.11.2022 al Președintelui Consiliului Județean 
Olt; 
- raportul comun nr. 12636/15.11.2022 al Direcției Tehnice și Investiții și al 
Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt; 
- avizul nr. 12921/22.11.2022 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea 
Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, 
Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură; 
- avizul nr. 12926/22.11.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- avizul nr. 12932/22.11.2022 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale,  
Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat;                                                         
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 21/28.01.2022 cu privire  la  aprobarea  
bugetului  Județului  Olt,  pe  anul  2022  și  estimări  pe  anii  2023-2025, cu  
rectificările  ulterioare; 
- proiectul nr. 1155/2019 ”Construire subunitate de intervenție în situații de 
urgență și substație de ambulanță în comuna Dobroteasa”, strada Principală, 
nr.39, comuna Dobroteasa, județul Olt, faza Studiu de Fezabilitate, elaborat de 
către S.C. CORAL S.R.L.; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 150/26.09.2019 cu privire la: aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Construire 
subunitate de intervenție în situații de urgență și substație de ambulanță în 
comuna Dobroteasa”, strada Principală, nr. 39, comuna Dobroteasa, județul Olt; 
- proiectul nr. 1163/2020 ”Construire subunitate de intervenție în situații de  
urgență și substație de ambulanță în comuna Dobroteasa”, strada Principală,     
nr. 39, comuna Dobroteasa, județul Olt, faza P.T.+D.E., elaborat  de  către       
S.C. CORAL  S.R.L.; 
- adresa S.C. CORAL  S.R.L. nr. 92/03.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean 
Olt sub nr. 12491/11.11.2022; 
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- devizul general al obiectivului de investiții ”Construire subunitate de intervenție în 
situații de  urgență și substație de ambulanță în comuna Dobroteasa”, strada 
Principală, nr. 39, comuna Dobroteasa, județul Olt, actualizat la nivelul lunii 
noiembrie 2022; 
- actul adițional nr. 7 la contractul de lucrări nr. 145/30.12.2019, înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 12339/03.11.2022 și la asocierea S.C. GRITCO 
GRUP S.R.L. – S.C. CORAL S.R.L. sub nr. 269/03.11.2022; 
- prevederile art. 1 alin. (1), art. 5, art. 7 și art. 12 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; 
- prevederile art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022 
privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, 

 
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 indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții  ”Construire  subunitate de  intervenție  în situații  de  urgență și substație 
de ambulanță în comuna Dobroteasa”, strada Principală, nr. 39, comuna 
Dobroteasa, județul Olt, conform anexei care  face  parte  integrantă din  prezenta  
hotărâre.      

Art. 2.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și  Investiții, 
Direcției Economice, Buget - Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 
Consiliului Județean  Olt  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, 24.11.2022  
Nr. 167 
 
         Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi ,,pentru”. 



 

 

CONSILIUL  JUDEȚEAN  OLT  
 
                                 
                                                                                       Anexă 
                                                               la Hotărârea Consiliului Județean Olt                
                                                                              nr. 167/24.11.2022 
 
 
 
Principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții ”Construire subunitate de intervenție în situații de  urgență  și  
substație de ambulanță  în comuna Dobroteasa”, strada Principală,       
nr. 39, comuna Dobroteasa, județul  Olt 
 
 

1. Indicatori  economici: 
Valoarea totală (inclusiv TVA)                                                 8.544.304,21 lei   

din  care:  
  - construcții-montaj                                                           7.197.490,13 lei  
     2. Durata de realizare a investiției:                                                34 luni 
     3. Indicatori tehnici: 
Suprafață  construită  propusă:                                                       981,94 mp     

din care: 
- suprafață  construită subunitate I.S.U.                                 667,87 mp 
- suprafață  construită substație ambulanță                           284,07 mp 
- suprafață  construită  șopron depozitare                                30,00 mp 

Suprafață  desfășurată propusă                                                   1.326,70 mp 
din care: 
- suprafață  desfășurată  subunitate I.S.U.                          1.012,63 mp 
- suprafață  desfășurată  substație  ambulanță                      284,07 mp 
- suprafață  desfășurată  șopron depozitare                            30,00 mp 

Suprafață  alei,  trotuare,  platforme  betonate                             2.015,56 mp 
Suprafață  spații verzi                                                                      500,00 mp 
Lungime  împrejmuire  propusă                                                        400,00 ml 
Lungime zid de sprijin                                                                       137,00 ml 
Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 
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