HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii pentru proiectul „Reabilitare Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă Şopîrliţa”
Având în vedere:
Ø expunerea de motive nr. 9238/19.11.2008 cu privire la Proiectul de
Hotărâre nr. 9239/19.11.2008 ;
Ø raportul nr.9271/19.11.2008 al serviciului proiecte cu finanţare
internaţională;
Ø raportul nr. 9374/24.11.2008 al Comisiei pentru cultură, învăţământ,
activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte;
Ø raportul nr. 9379/24.11.2008 al Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement;
Ø raportul nr. 9397/25.11.2008 al Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură;
Ø raportul nr. 9404/25.11.2008 al Comisiei pentru studii economico
sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului;
Ø Prevederile Programului Operaţional Regional 20072013;
Ø Ghidul Solicitantului pentru Axa nr. 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.2.
Reabilitarea
/modernizarea/
dezvoltarea
şi
echiparea
infrastructurii serviciilor sociale;
Ø Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ø Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;

Ø Prevederile art.5, alin.(11) , lit.f) din OUG nr.63/1999 cu privire la
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare
aferente acestora, aprobată prin Legea nr.22/2000, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ø Prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea
conţinutuluicadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit.b) , alin.(3) lit.f) şi art.97
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii
pentru proiectul „Reabilitare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Şopîrliţa”, având caracteristicile principale şi indicatorii tehnico
economici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 . Prezenta hotărâre se comunică Serviciului proiecte cu
finanţare internaţională, Direcţiei ContabilitateFinanciar, Administrativ,
Direcţiei Buget  Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.
PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU
Contrasemnează ,
Secretar al Judeţului,
Marin DOBRE

Slatina, 27.11.2008
Nr. 143

Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/27.11.2008
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO
ECONOMICI AI PROIECTULUI
Reabilitare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Şopîrliţa
Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt
Proiectant – S.C. TOPCAD CONSTRUCT S.R.L., SLATINA
Amplasament: comuna Şopârliţa, judeţul Olt, suprafaţă 7071 mp.
Indicatorii tehnicoeconomici, conform documentaţiei de
avizare:
1.Valoarea totală a investiţiei –1.540,702 mii lei, inclusiv TVA
din care : construcţii – montaj  861, 268 mii lei , inclusiv TVA
2.Eşalonarea investiţiei ( INV/C + M ):
 anul I =conform graficului de execuţie 1.540,702 mii lei /861,268
mii lei
3.Durata de realizare
Investiţia este programată a se realiza în maxim 10 luni.
4.Capacităţi
Pavilion Central –spaţii de cazare – Reabilitare
· Regim de înălţime
P+ 1
· H max
11,24m – şarpanta
· S construită la sol
336,00 mp
· S construită desfăşurată
672,00 mp
· V volum construit
2627,52 mp
Clădire rezervă – Reabilitare
· Regim de înălţime
subsol + parter
· H max
4,72 m – şarpanta
· S construită la sol
133,86 mp
· S construită desfăşurată 133,86 mp
· V volum construit
420,00 mc
Cantină – bucătărie – Reabilitare
· Regim de înălţime
parter
· H max
6,45 m,  şarpanta
· S construită la sol
222,00 mp
· S construită desfăşurată
222,00 mp
· V volum construit
643,80 mc
/L.D./2 ex.

