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HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de ”Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina”
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 7556/09.07.2018, cu privire la proiectul de
hotărâre nr. 7557/09.07.2018;
- raportul nr. 7558/09.07.2018 al Direcției Tehnice și Investiții;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23/02.02.2018 cu privire la
aprobarea bugetului județului Olt, pe anul 2018 și estimările pe anii
2019-2021, cu rectificările ulterioare;
- raportul nr.8158/25.07.2018 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice și protecția mediului,
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;
- raportul nr.8134/25.07.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale,
buget - finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
județului;
- raportul nr. 8112/24.07.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie, servicii publice și comerț;
- proiectul nr. TC 488/ 2018 ”Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina”,
faza D.A.L.I , elaborat de către S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L.;
- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (2) și art. 9 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. 91 alin. (1), lit. b) , alin. (3), lit. f), art. 97 alin.
(1), art. 98 coroborat cu art.45 alin. (2) și art. 115 alin. (1), lit.c) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 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 ”Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina”, faza D.A.L.I, cu
principalii indicatori tehnico-economici, după cum urmează:
Valoarea totală ( inclusiv TVA)
11.257.897,775 lei
din care :
- construcții-montaj
6.727.976,508 lei
- utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
1.191.623,815 lei
- dotări
958.737,780 lei
Durata de realizare a investiției
33 luni
Capacități:
- regim de înălțime
S+P+2E
- suprafața construită
1.319,00 mp
- suprafața desfășurată
3957,00 mp
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 în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretarul Județului
Marinela Elena Ilie

Slatina, 26.07.2018
Nr.120
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi ”pentru”,
și 1(una) neparticipare la vot.

