
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.06.2011 

 
 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 1 consilier absent motivat: dl. Margărit care are cerere, şi 2 
consilieri întârzie: Gheorghe Ani, Vasile Marian.. Potrivit regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte 
condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. Consilier Pîrvuleasa să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 13830/06.06.2011, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 14.06.2011, ora 10,00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului (cererii de finanţare) „Centru 
de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova'' în vederea solicitării 
unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 
– 2013, Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.243/2008 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate privind ”Semaforizarea intersecţiei stăzii Caracal cu strada Gh. 
Chiţu din Municipiul Craiova”. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.387/2008 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
avizare şi expertiză tehnică pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Craioviţa din municipiul Craiova”. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.12/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Albăstrele din municipiul Craiova”. 



  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.15/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Dr. 
Constantin Angelescu, L=470 m”. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.17/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Arţarului”. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.18/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Câmpia Islaz”. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.19/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Fluturi”. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.20/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Giuseppe Verdi ”. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.22/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Calea Brezei”. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.23/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Gilortului”. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Mihai Eminescu”. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.25/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Voinicului”. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.81/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare  strada 
Siretului”. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.83/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Gogu Constantinescu”. 



  

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Rosmarinului”. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.86/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Ceahlăului”. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.87/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Putnei”. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.89/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Ştefan cel Mare din municipiul Craiova”. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.91/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Lămâiţei.” 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.96/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Macului din municipiul Craiova”. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.97/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Toporaşi”. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.100/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Gheorghe Donici”. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.104/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare  strada 
Constantin Gherghina”. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.105/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Modernizare strada Petuniilor”. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.106/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare  strada 
Brestei tronson între strada Pelendava şi Podul Cernele”. 



  

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.107/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru„Reabilitare şi modernizare  strada Pictor Ion 
Negulici”. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.411/2009 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate referitor la „Reţele locuinţe A.N.L. cu chirie pentru tineri Ansamblul 
Romanescu – Potelu III”, din municipiul Craiova.  
 

     Ordinea de zi, aşa cum v-am prezentat-o, are 28 de puncte, dintre care două puncte 
sunt retrase, şi anume punctele 2 şi 27. Cine este pentru ordinea de zi în bloc, mai puţin 
punctele retrase? Votat cu unanimitate de voturi. 
                                                                                       
 
  În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului (cererii de finanţare) „Centru 

de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova'' în vederea solicitării 
unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 
– 2013, Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.387/2008 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
avizare şi expertiză tehnică pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Craioviţa din municipiul Craiova”. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.12/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Albăstrele din municipiul Craiova”. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.15/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Dr. 
Constantin Angelescu, L=470 m”. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.17/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Arţarului”. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.18/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Câmpia Islaz”. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.19/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Fluturi”. 



  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.20/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Giuseppe Verdi ”. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.22/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Calea Brezei”. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.23/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Gilortului”. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Mihai Eminescu”. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.25/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Voinicului”. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.81/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare  strada 
Siretului”. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.83/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Gogu Constantinescu”. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Rosmarinului”. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.86/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Ceahlăului”. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.87/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Putnei”. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.89/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Ştefan cel Mare din municipiul Craiova”. 



  

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.91/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Lămâiţei.” 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.96/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Macului din municipiul Craiova”. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.97/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier strada Toporaşi”. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.100/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada 
Gheorghe Donici”. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.104/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare  strada 
Constantin Gherghina”. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.105/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Modernizare strada Petuniilor”. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.106/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi 
Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare  strada 
Brestei tronson între strada Pelendava şi Podul Cernele”. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.411/2009 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate referitor la „Reţele locuinţe A.N.L. cu chirie pentru tineri Ansamblul 
Romanescu – Potelu III”, din municipiul Craiova.  
 
 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului (cererii de finanţare) 
„Centru de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova'' în 
vederea solicitării unei finan ţări nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor – poli de creştere. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Centru de dezvoltare tehnologică şi 

excelenţă în afaceri Craiova”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile 



  

în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de 
intervenţie 1.1: planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la investiţia „Centru de dezvoltare 
tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova”, având principalii indicatori tehnico 
– economici: 

• Valoarea totală  a investiţiei                    4.492.525,00 lei  (1.072.150 
Euro) 

     (inclusiv TVA) 
din care: 
• Construcţii + montaj (C+M)                      3.941.365,00 lei   (940.615 

Euro) 
     (inclusiv TVA) 
• Durata de execuţie                                           10 luni 
   (1 Euro=4,1902 lei) 

            prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 

contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1, după cum urmează: 
- 1.758.210,00 lei, echivalentul a 419.600,50 Euro, reprezentând contribuţia 

proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 50 % din valoarea totală eligibilă 
a proiectului; 

- 133.900 lei, echivalentul a 31.955,22 Euro, reprezentând contribuţia proprie la 
cheltuielile neeligibile. 

- 32.136,00 lei, echivalentul a 7.669,33 Euro, reprezentând TVA aferent 
cheltuielilor neeligibile. 

      (1Euro = 4,1902 lei). 
Art.4.   Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 

cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) aferente 
proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării optime a 
proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.387/2008 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
de avizare şi expertiză tehnică pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare 
strada Craioviţa din municipiul Craiova”. 

D-na Secretar: 



  

Avize favorabile din partea  comisiilor. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitare şi modernizare strada 
Craioviţa din municipiul Craiova”, după cum urmează:  

1. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)     1.161,01 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )               987,20 mii lei 
• Durata de realizare                                           2 luni 
( 1 Euro = 4,0842 lei) 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.387/2008. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.12/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Albăstrele din municipiul Craiova”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea comisiilor. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Intervenţie pe punctul respectiv nu aş avea, însă am rugămintea să supuneţi la vot 

aprobarea în bloc a punctelor de la nr. 4 la nr. 26 care vizează acelaşi lucru, modificări 
în legătură cu diferenţa de TVA, şi care se referă la expertize tehnice şi documentaţii 
de avizare. Au acelaşi obiect şi pierdem timpul. 

          Dl. Preşedinte: 
          De la punctul 4 la punctul 26 vizează acelaşi lucru. Supun aprobării dvs. propunerea 

dl. Răducănoiu. Aveţi toţi lista în faţă,  a trecut prin comisii, ca să nu mai pierdem 
timpul, dacă sunteţi de acord cu propunerea d-lui Răducănoiu. Cine este pentru? Votat 
cu unanimitate de voturi. 

           Supun la vot punctele de la nr. 4 la nr. 26. Cine este pentru? Votat cu unanimitate 
de voturi.  
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Albăstrele din municipiul Craiova”, după cum urmează:  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)    588,466 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )               485,238 mii lei 
• Durata de realizare                                             3 luni 



  

• Capacităţi: 
lungime stradă                                                    0,257 km 

 ( 1 Euro = 4,1039 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.12/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.15/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Dr. Constantin Angelescu, L=470 m”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitare şi modernizare strada 
Dr. Constantin Angelescu, L=470 m”, după cum urmează:  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)     1.067,98 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )                 975,68 mii lei 
• Durata de realizare                                               2 luni 
( 1 Euro = 4,0842 lei) 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.15/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.17/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Arţarului”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 



  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada 
Arţarului”, după cum urmează:  
● Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                        1.865,83 mii 
lei                                   din care: 
construcţii + montaj (C+M)                                                        1.613,08 mii 
lei                                                        

              ● Durata de execuţie a investiţiei – 2 luni 
              ● Capacităţi:    
                 - lungime strada                                                                         419 m 
                 - lăţime strada                                                                            3,20-7,70 m 
                 ( 1 Euro= 4,0744 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.17/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.18/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Câmpia Islaz”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada 
Campia Islaz”, după cum urmează:  
● Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                        9.193,66 mii 
lei                                   din care: 
construcţii + montaj (C+M)                                                        8.061,90 mii 
lei                                                        

              ● Durata de execuţie a investiţiei – 4 luni 
              ● Capacităţi:    
                 - lungime strada                                                                         1729 m 
                 - lăţime strada                                                                            5,50-15,00 m 
                 ( 1 Euro= 4,0744 lei) 



  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.19/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Fluturi”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Fluturi”, după 
cum urmează:  
● Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                        3.165,97 mii 
lei                                   din care: 
construcţii + montaj (C+M)                                                        2.758,63 mii 
lei                                                        

              ● Durata de execuţie a investiţiei – 2 luni 
              ● Capacităţi:    
                 - lungime strada                                                                         618 m 
                 - lăţime strada                                                                            4,50-7,50 m 
                 ( 1 Euro= 4,0744 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.19/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.20/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Giuseppe Verdi ”. 



  

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Giuseppe 
Verdi”, după cum urmează:  

• Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                       1.327,59 mii 
lei                                din care: 

       construcţii + montaj (C+M)                                                     1.138,53 mii lei                              
•  Durata de execuţie a investiţiei – 2 luni 
•  Capacităţi:    

               - lungime strada                                                                          260 m 
               - lăţime strada                                                                             5,60-6,20 m 
                 ( 1 Euro= 4,0744 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.22/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Calea Brezei”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Calea Brezei”, după cum urmează:  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)    4.504,04 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )                3.919,06 mii lei 
• Durata de realizare                                              7 luni 
• Capacităţi: 

lungime stradă                                                     2021 ml 
laţime stradă                                                        4,50 – 7,20  ml 

 ( 1 Euro = 4,0744 lei) 



  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.23/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Gilortului”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada 
Gilortului”, după cum urmează:  

• Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                       1.637,60 mii 
lei                                din care: 

       construcţii + montaj (C+M)                                                     1.411,98 mii lei                                                       
•  Durata de execuţie a investiţiei – 2 luni 
•  Capacităţi:    

               - lungime strada                                                                          310 m 
               - lăţime strada                                                                             5,80-6,80 m 
                 ( 1 Euro= 4,0744 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Mihai Eminescu”. 

D-na Secretar: 



  

Avize favorabile din partea  comisiilor. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Mihai 
Eminescu”, după cum urmează:  

• Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)              998,49 mii lei                                
din care: 

       construcţii + montaj (C+M)                                            848,59 mii lei                                         
•  Durata de execuţie a investiţiei – 2 luni 
•  Capacităţi:    

               - lungime strada                                                                 220 m 
               - lăţime strada                                                                    5,50-6,00 m 
                 ( 1 Euro= 4,0744 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.25/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Voinicului”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada 
Voinicului”, după cum urmează:  

• Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)              1.429,24 mii lei                                
din care: 

       construcţii + montaj (C+M)                                            1.228,44 mii lei                                                     
•  Durata de execuţie a investiţiei – 2 luni 
•  Capacităţi:    

               - lungime strada                                                                  339 m 
               - lăţime strada                                                                     3,50-7,00 m 
                 ( 1 Euro= 4,0744 lei) 



  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.25/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.81/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare  strada Siretului”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare  strada Siretului”, după cum urmează:  

2. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)     1.774,771 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )                 1.549,161 mii lei 
• Durata de realizare                                               5 luni 
• Capacităţi: 

lungime stradă                                                      1,135 km 
 ( 1 Euro = 4,1039 lei) 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.83/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Gogu Constantinescu”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 



  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitare şi modernizare  strada 
Gogu Constantinescu”, după cum urmează:  

3. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)    1.919,729 mii lei 
 din care construcţii+montaj (C+M )                   1.576,845 mii lei 
• Durata de realizare                                              5 luni 
• Capacităţi:  
     - lungime stradă                                                   2x0,276 km 
     ( 1 Euro = 4,1152 lei) 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.83/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Rosmarinului”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Rosmarinului”, 
după cum urmează:  

  ● Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                     888,863 mii lei                                
din care: 

   construcţii + montaj (C+M)                                                        729,271 mii lei                                                       
             ● Durata de execuţie a investiţiei – 3 luni 
             ● Capacităţi:    
               - lungime strada                                                                        0,293 km 
                 ( 1 Euro= 4,1152 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 



  

Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.86/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Ceahlăului”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Ceahlăului”, 
după cum urmează:  

  ● Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                     995,501 mii lei                                
din care: 

   construcţii + montaj (C+M)                                                        817,482 mii lei                                        
             ● Durata de execuţie a investiţiei – 3 luni 
             ● Capacităţi:    
               - lungime strada                                                                        0,346 km 
                 ( 1 Euro= 4,1152 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.87/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Putnei”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 



  

Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 
de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Putnei”, după 
cum urmează:  

  ● Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                     712,534 mii lei                                
din care: 

   construcţii + montaj (C+M)                                                        582,412 mii lei                            
             ● Durata de execuţie a investiţiei – 3 luni 
             ● Capacităţi:    
               - lungime strada                                                                        0,278 km 
                 ( 1 Euro= 4,1152 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.87/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.89/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Ştefan cel Mare din municipiul Craiova”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Ştefan cel Mare din municipiul Craiova”, după 
cum urmează:  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)    7.137,18 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )               6.241,35 mii lei 
• Durata de realizare                                              6 luni 
• Capacităţi: 

lungime strada                                                      1038 m 
lăţime strada                                                         7,50-9,50 m 
suprafaţa staţii taxi                                               90 mp 
suprafaţa parcări                                                   1300 mp 

 ( 1 Euro = 4,0744 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.89/2009. 



  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.91/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Lămâiţei.” 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Lămâiţei”, după cum urmează:  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)     4.024,85 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )              3.511,11 mii lei 
• Durata de realizare                                           3 luni 
• Capacităţi: 

lungime stradă                                                  439 m 
lăţime stradă                                                     4,00-7,00 m 
suprafaţă parcări                                              2500 mp 

 ( 1 Euro = 4,0744 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.    

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.96/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Macului din municipiul Craiova”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 



  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Macului”, după cum urmează:  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)     2.713,21 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )              2.351,13 mii lei 
• Durata de realizare                                           4 luni 
• Capacităţi: 

lungime stradă                                                  436 m 
lăţime stradă                                                     5,60-7,60 m 
suprafaţă parcări                                              720 m 

 ( 1 Euro = 4,0744 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.97/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Toporaşi”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Toporaşi”, după cum urmează:  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)     6.368,49 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )              5.567,99 mii lei 
• Durata de realizare                                           5 luni 
• Capacităţi: 

lungime stradă                                                  991 m 
lăţime stradă                                                     6,60-9,20 m 
suprafaţă staţii taxi                                           180 mp 
suprafaţă parcări                                              1050 m 

 ( 1 Euro = 4,0744 lei) 



  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.    

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.100/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Gheorghe Donici”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Gheorghe 
Donici”, după cum urmează:  

  ● Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                     964,781 mii lei                                
din care: 

   construcţii + montaj (C+M)                                                        795,278 mii lei                            
             ● Durata de execuţie a investiţiei – 3 luni 
             ● Capacităţi:    
               - lungime strada                                                                        0,299 km 
                 ( 1 Euro= 4,1152 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.104/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare  strada Constantin Gherghina”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 



  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare  strada Constantin Gherghina” (tronson nemodernizat cuprins între 
str. Cernele şi Poligon), după cum urmează:  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)    1.930,130 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )              1.698,094 mii lei 
• Durata de realizare                                           6 luni 
• Capacităţi: 

lungime totală                                                  835 m 
reabilitare sistem rutier                                    4160 m 
acostamente                                                     1062,50 mp 
şanţuri                                                              1753,5 m 
podeţe                                                               9 bucăţi 
siguranţa circulaţiei 

( 1 Euro = 4,0997 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.104/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.105/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Modernizare strada 
Petuniilor”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Modernizare strada 
Petuniilor”, după cum urmează:  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)     979,167 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )              842,568 mii lei 
• Durata de realizare                                           1 lună 
• Capacităţi: 

clasa tehnică a străzii                                        III 
lungime traseu                                                  497 m 



  

lăţime parte carosabilă variabilă                       6,50 m 
trotuare                                                             2x1,50 m 
spaţii verzi                                                        2x0,80 m 

 ( 1 Euro = 4,0918 lei) 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.    

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.106/2009 referitoare la aprobarea Expertizei 
Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare  strada Brestei tronson între strada Pelendava şi Podul 
Cernele”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitare şi modernizare  strada 
Brestei tronson între strada Pelendava şi Podul Cernele”, după cum urmează:  

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)    6.870,71 mii lei 
  din care construcţii+montaj (C+M )              6.370,94 mii lei 
• Durata de realizare                                           4 luni 
( 1 Euro = 4,0842 lei) 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.411/2009 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate referitor la „Reţele locuinţe A.N.L. cu chirie pentru tineri 
Ansamblul Romanescu – Potelu III”, din municipiul Craiova.  



  

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea  comisiilor. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 

Art.1.  Se aprobă  modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Studiului 
de Fezabilitate referitor la  „Reţele locuinţe A.N.L. cu chirie pentru tineri 
Ansamblul Romanescu – Potelu III”, după cum urmează:  

             ● Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)                     5.986,508 mii lei                                   
din care: 

   construcţii + montaj (C+M)                                                        4.953,077 mii lei                          
             ● Durata de execuţie a investiţiei – 10 luni 
             ● Capacităţi:    
               - L conducta apa                                                                        800 m 
               - L conducta canal                                                                     1100 m 
               - L strada                                                                                    479 m 
               - S parcări                                                                                  4.885 mp 
               - S trotuare, alei                                                                         5.870 mp 
                 ( 1 Euro= 4,1141 lei) 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.411/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.                                    

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Mulţumim d-lui preşedinte pentru operativitate. Am constatat câteva întrebări din 
partea colegilor, în timpul şedinţei. La proiectul nr. 1 legat de acest centru de 
dezvoltare tehnologică şi de excelenţă în afaceri, vreau să vă spun că el este unul din 
punctele din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. Atunci când am negociat cu cei de 
la comisia europeană, cei 95 milioane de euro care urmau să fie investiţi, ne-a fost 
impus în urma negocierilor, să îi investim pe infrastructură urbană, străzi, pasaje, 
parcări, infrastructură de afaceri şi aici o să avem în lunile următoare şi alte investiţii 
pe mediul de afaceri, şi infrastructură socială, care este legată de Centrul medico-social 
şi în momentul de faţă se numeşte Centrul de Bătrâni. Această investiţie se realizează 
tot la Târgul Romanescu, deci pe lângă acel centru multifuncţional, vom avea şi acest 
centru de afaceri  de excelenţă. Vor fi antrenate mai multe facultăţi din cadrul 
Universităţii, partea tehnică pentru că, aşa cum aţi şi văzut din titlu, se pune problema 
şi de cercetare şi de susţinere a mediului de afaceri, altfel decât a le închiria imobile 
sau a le închiria spaţii, iar legat de celelalte puncte pe care aproape că le-am votat în 
bloc,  este un număr de străzi destul de important, pe care, în mod normal, ar trebui să 
le reabilităm în perioada următoare şi care au hotărârile de consiliu prin care au fost 



  

aprobate, urmând să fie rectificate acum, nu numai cu diferenţa de TVA şi cu partea de 
inflaţie pentru că aceste studii de fezabilitate, proiecte tehnice sau expertize au fost 
realizate în 2009  sau în 2010 atunci când TVA era 19%, iar din momentul de faţă 
avem liber la a căuta banii şi a face aceste investiţii, de aşa manieră încât să avem din 
ce în ce mai mulţi bani puşi la investiţii şi nu la consum. 
     Ultimul punct de pe ordinea de zi  este cel legat de ANL. Primăria Craiova a dat 
drumul la ceea ce înseamnă lucrările pentru realizarea infrastructurii subterane: apă, 
canalizare, de aşa manieră în momentul în care vom avea verde de la ANL, noi să fim 
gata să  nu mai existe nici un fel de problemă în ceea ce priveşte realizarea acelor 
locuinţe pentru tineri, dat fiind faptul că anul trecut le-am pus la dispoziţie terenul, 
acum aducem utilităţile şi putem spune că sunt gata pentru realizarea construcţiilor 
pentru tineri.  
 
 
 
      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 14.06.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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