
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  

        HOTĂRÂREA NR.297 
privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin 

construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale 
„Gheorghe Țițeica”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.224/2018 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.112440/2019, rapoartele nr.112429/2019 
al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și nr.112600/2019 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/reabilitarea/modernizarea/ 
extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.224/2018 și rapoartele nr.188/2019 al 
Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.190/2019 al 
Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.192/2019 al 
Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.194/2019 al 
Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi 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; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b, 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 modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin 
construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale 
„Gheorghe Țițeica”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.224/2018, după cum urmează: 
a. principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită sunt prevăzuți în 

anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b. devizul general, în formă revizuită, este prevăzut în anexa nr.2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
Romeo Titus RADU Nicoleta MIULESCU 
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