
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
      

HOTĂRÂREA NR.87 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.482/2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la  obiectivul 
de investiţii „Locuinţe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu-Potelu, etapa 

a III-a, Obiectivul 3.1” 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 19.03.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.48369/2019, rapoartele nr.48420/2019 al 
Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi nr.48579/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.482/2018 privind actualizarea Studiului de 
Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Locuinţe cu chirie pentru tineri 
ansamblul Romanescu-Potelu, etapa a III-a, Obiectivul 3.1”;     
  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale,  Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene; 
   În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1,  art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 
                            HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1.  Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții  „Locuințe 

cu chirie pentru tineri Ansamblul Romanescu-Potelu-Etapa a III-a Obiectivul 
3.1”, varianta 2, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
„Locuințe cu chirie pentru tineri Ansamblul Romanescu-Potelu-Etapa a III-a 
Obiectivul 3.1”: 

            Valoarea  totală ( inclusiv TVA  )       23.991.788,52 lei  
            (din bugetul local: 6.678.794,11 lei, din bugetul de stat, prin Agenţia Naţională       

pentru Locuinţe, 17.312.994,41 lei); 
  Din care: construcții montaj (C+M)    19.396.239,84  lei 

 (din bugetul local: 5.623.149,54 lei, din bugetul de stat, prin Agenţia Naţională  
pentru Locuinţe, 13.773.090,30 lei); 

  Durata de realizare  a investiției: 
- întocmire PT + DE / PT edilitare             3 luni 
- execuție        20 luni, 



           prevăzuţi în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.482/2018. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 

    Romulus Victor NICOLICEA    Nicoleta MIULESCU 
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