
 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

 
                                                              

    H O T Ă R Â R E 
cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru 

obiectivul de investiții ” Instalație  de  detecție, semnalizare și  
avertizare incendiu la Consiliul Județean Olt” 

 
Având  în vedere: 

- Expunerea de  motive nr. 8138/17.08.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr. 8139/17.08.2017; 
- Raportul nr. 8140/17.08.2017 al Direcției Tehnică și Investiții din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr. 8299/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice și protecția mediului, 
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 
- Raportul nr. 8371/23.08.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanțe, integrare   europeană, administrarea domeniului public și privat; 
- Raportul nr. 8378/23.08.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie, servicii publice și comerț; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/23.03.2017, cu privire la  
aprobarea  bugetului  Județului  Olt pe  anul  2017  și  estimările  pe  anii  
2018 – 2020, cu  rectificările  ulterioare; 
- proiectul nr. 09/2017  ”Instalație  de  detecție,  semnalizare  și  avertizare  
incendiu  la  Consiliul  Județean  Olt”, elaborat  de  S.C. PRO CONCEPT 
S.R.L. Craiova; 
-  prevederile  art. 55  din Normele  generale  de  apărare  împotriva  
incendiilor,  aprobate  prin Ordinul  ministrului  Administrației  și  Internelor   
nr. 163/2007; 
-  prevederile  pct. 3 din Anexa nr. 1 la Normele metodologice privind avizarea 
și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin 
Ordinului  Ministrului  Afacerilor Interne nr. 129/2016; 
- prevederile art. 19 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;    
- 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  alin. (1)  lit. a),  alin. (2) – (4)  și  art.7      
alin. (1), alin. (2)  lit. b)  și  alin (4) 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  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   ”Instalație  de  detecție,  semnalizare  și  avertizare  
incendiu  la  Consiliul  Județean  Olt”, cu  principalii indicatori tehnico-
economici, după  cum  urmează:      

 
Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                                253.878,00 lei   

 din  care :  

              - construcții-montaj                                                  139.567,00 lei  

   - utilaje și echipamente tehnologice                            102.221,00 lei 

Durata de  realizare  a investiției                                                            70 zile 

          Capacități: 

    - suprafața  desfășurată:                                                  2.903,00 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, 24.08.2017 
          Nr. 133 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi “pentru” 


