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Impozite şi taxe locale 
Gradul de colectare al taxelor şi impozilelor care se constituie venit la bugetul 

local, în anul 2012, a fost în sumă de 108.470.000 lei realizându-se în proporţie de 
98,39%.  
 Pentru anul 2013 au fost estimate încasări în sumă de 123.633.000 lei, cu o 
creştere de 12%, faţă de încasările anului precedent. 
 Prevederile avute în vedere pentru 2013 au fost realizate în proporţie de 
101,65%, încasându-se 125.671.000 lei. 
 Pentru anul 2014 au fost prevăzuţi a se încasa 124.560.000 lei. Pentru semestrul 
I al anului 2014 a fost estimată suma de 80.759.000 lei realizându-se până la data de 
16.06.2014 încasări în cuantum de 80.481.000 lei, ceea ce reprezintă 99,66% din 
prevederile semestrului I şi 64,61% din total prevederi pentru anul 2014.  

Proiecte şi programe finanţate din fonduri europene  

Proiecte aflate în implementare 
1. Fluidizarea traficului rutier în municipiul Craiova pe axa de transport Est – Vest prin 

reabilitarea bvd. Decebal – Dacia 
Valoarea totala a proiectului este 43.972.608,00 lei din care contribuţia proprie 

6.222.674,89 lei 
S-a efectuat recepţia finală în anul 2013. 

 
2. "Centrul Multifuncţional Craiova-Pavilion Central" 
Valoarea totală a proiectului este 86.770.371,58 lei din care contribuţia proprie 

51.466.209,91 lei 
S-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor-octombrie 2013. 
Pe data de 4 iulie 2014 este programamtă licitaţia pentru „Amenajare sală de conferinţe 

cu proiecţie multimedia”. 
 
3. „Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 

municipiul Craiova” 
Valoarea totala a proiectului este 86.066.199,35 lei din care contribuţia proprie 

41.192.584,21 lei 
S-au realizat următoarele lucrări  : 
- amenajare clădire administrativă (cabinet medical, vestiare, duşuri, grupuri sanitare). 
- amenajare clădire pentru bazine acoperite şi jocuri de apă (se lucrează la 

arhitectură). 
- amenajare zona lazy-river cu zonă de relax-pool 
- amenajare bazin cu valuri şi zona plajă 
- amenajare zona pentru pentru copii cu pişcină tematică şi elemente de joacă pentru 

copii cu topogane spirală şi un turn cu 5 topogane 
- amenajare terenuri de sport (un teren de fotbal pe plajă, 3 terenuri de tenis cu 

piciorul, un teren de volei pe plajă) 
- branşamente şi reţele interioare, reţele exterioare (apă, canal, electric, gaze) în 

proporţie de 30% 
- procentul de realizare a structurilor de rezistenţă (cele enumerate mai sus) cca. 50% 
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4. “Construirea unui pasaj suprateran în vederea descongestionării traficului rutier din 
Zona Metropolitană Craiova - Realizare pasaj denivelat suprateran peste intersecţia de la km 0 
a municipiului Craiova în vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv str. Calea Bucuresti 
- bvd. Nicolae Titulescu” 

Valoarea totală a proiectului este 59.081.772,23 lei din care contribuţia proprie 
1.222.551,37 lei 

A fost realizată recepţia la terminarea lucrarilor în anul 2012. 
 

5. Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de Creştere 
Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova 

Valoarea totală a proiectului este 52.870.255,16 lei din care contribuţia proprie 
855.244,78 lei 

S-au realizat urmatoarele lucrări: 
Au fost finalizate lucrările de modernizare pe cinci din cele 6 strazi, respectiv: 
- strada Tineretului 
- b-dul Olteniei 
- strada Brestei 
- strada Amaradia 
- strada Pelendava 
Strada Toamnei se va reabilita după finalizarea lucrărilor de apă-canal realizate prin 

Masterplanul de apă şi apă uzată şi realizarea canalizării pluviale pe această stradă (lucrări 
începute la data de 27.06.2014). 
 

6. Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionarii traficului rutier din Zona 
Metropolitana Craiova – Realizare pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu 
str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian în vederea preluarii traficului auto pe bvd. 
Carol I – str. Aries 

Valoarea totala a proiectului este 66.051.309,71 lei din care contribuţia proprie 
1.106.154,80 lei 

A fost realizată recepţia la terminarea lucrarilor în anul 2013. 
 

7. Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de 
muncă între cele doua platforme industriale ale Polului de creştere Craiova 

Valoarea totala a proiectului este 59.227.529,27 lei din care contribuţia proprie 
1,115,169,40 lei 

Proiectul are trei componente: 
- Lotul 1 - „Reabilitare cale de rulare a tramvaiului pe portiunea  Bld. Decebal – Pod 

Electroputere – str. Caracal” 
- Lotul 2 - „Realizare sistem de managementul traficului pe Calea Bucuresti – B-dul 

Nicolae Titulescu – Calea Severinului din Municipiul Craiova” 
- Lotul 3 - „Reabilitare linii de tramvai în municipiul Craiova - 11 km.” pe porţiunea Pod 

Electroputere – str. Calea Bucureşti – bd. N. Titulescu – str. Calea Severinului – Peco 
Severinului – bd. Dacia (depou tramvai) ” 

 
S-au realizat următoarele lucrări: 
Lotul 1  

       - demontare linie de tramvai – 100 % 
       - lucrări de terasamente – 100 % 
       - lucrări de suprastructura – 100 % 
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       - amortizoare de zgomot şi vibraţii – 100 % 
       - ungătoare de şina – 95 % 
       - colectare şi scurgere ape – 100 % 
       - aducere la cota cămine – 100 % 

Mai sunt de executat lucrările de înglobare în carosabil. 
 
Lotul 2  
Au fost executate toate lucrările cu excepţia celor pentru de amplasarea buclelor 

inductive în calea de rulare a tramvaielor, pe tronsonul din Calea Bucuresti. Acestea nu s-au 
putut realiza pana la data de 17.06.2014 (dată la care trebuiau terminate lucrarile) întrucât 
lucrările de executie a căii de rulare se află în derulare.  

Ca atare a fost prelungită perioada de realizare a lucrărilor de amplasare a buclelor 
inductive în calea de rulare a tramvaielor, până în momentul în care se  vor termina lucrarile 
rămase nefinalizate. 

 
Lotul 3 

 - tronsonul 1 – executat in proportie de 40 % 
 - tronsonul 2 – finalizat 
 - tronsonul 3 – finalizat 
 - tronsonul 4 – finalizat 
 - tronsonul 5 – lucrari executate in proportie de 25 % 
 - tronsonul 6 – neinceput 
 - tronsonul 7 – finalizat 50 % 
 - peroane – executate 6 buc. din 10        

8. Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova 
Valoarea totala a proiectului este 76.079.005,88 lei din care contributia proprie 

69.982.655,27 lei 
S-au realizat următoarele lucrări: 

 - s-au înlocuit conductele de apă inclusiv branşamentele  87% 
 - s-a reabilitat reţeaua de canalizare  27% 
 - a fost înlocuită reţeaua electrică inclusiv stâlpii de iluminat arhitectural 20% 
 - s-a montat granitul pe străzile Dreptaţii şi Olteţ, 

- se lucrează la pavimentul de granit pe străzile Traian Demetrescu şi Romania 
Muncitoare 
 Termen de finalizare – mai 2015 
 

9. Centru de dezvoltare tehnologică şi excelenţa în afaceri Craiova 
Valoarea totala a proiectului este 4.224.162,40 lei din care contributia proprie 

1.775.746,85 lei 
S-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor-ianuarie 2014. 
Pe data de 10 iulie 2014 este licitatia pentru Execuţie lucrări suplimentare „Centru de 

Dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova”.  
 

10. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord-Sud-Est a Polului de Crestere 
Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova 

Valoarea totala a proiectului este 83.919.755,28 lei din care contributia proprie 
2.496.749,83 lei 

S-au realizat următoarele lucrari: 
- cca. 50% din lucrările de reabilitare a străzii Caracal 
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- au început lucrările de reabilitare a străzilor Râului şi Bariera Vâlcii 
 

11. Business Center Sud Craiova 
Valoarea totala a proiectului este 5.008.190,08 lei din care contributia proprie 

1.466.017,65 lei 
S-au realizat urmatoarele lucrari  : 

           - Investitia de baza           -12.23% 
           - Cladire Center                -15.39% 
                  -Rezistenta            - 62.26% 
                  -Arhitectura           -  1.73% 
           - Organizare santier         - 95.43% 
 

12. Centru de sprijin al IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi inovare 
Valoarea totală a proiectului este 3.688.076,88 lei din care contribuţia proprie 

1.574.804,65 lei 
S-a  realizat structura de rezistenţă.  
Termen de finalizare – ianuarie 2014. 

 
13. Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional 
Valoarea totală a proiectului este 84.785.503,00 lei din care contribuţia proprie 

1.895.381,79 lei 
S-au realizat urmatoarele lucrări: 
- dezafectarea terenului şi relocarea utilităţilor în proporţie de 90% 
- sunt în curs de execuţie tranşeele pentru pereţii mulaţi ai parcării subterane 

 
14. Reabilitare şi modernizare cămin pentru persoane vârstniceîin municipiul Craiova 
Valoarea totala a proiectului este 10.186.999,64 lei din care contributia proprie 

164.226,80 lei 
 
S-au realizat urmatoarele lucrări: 
• Centrul de Recuperare:  

- reparaţii la tencuielile exterioare – 100% 
- termosistem faţadă – 44% 
- s-a montat schelă faţadă – 50% 

• Blocul H7 
- s-au montat radiatoarele – 50% 
- s-au montat uşi interioare din PVC – 27% 
- zugrăveli interioare antibacteriene – 29% 
- zugrăveli lavabile – 49% 
- vopsitorii la instalaţii – 50% 
- s-au montat obiectele sanitare în băi – 50% 
- s-au izolat conductele de apă - 50% 
- s-au montat prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, corpurile de iluminat, 

lămpile – 50% 
- s-au montat tablourile electrice – 30% 

• Spălătorie 
- s-au refăcut tencuielile interioare – 50% 
- s-au montat pereţii din rigips – 100% 
- s-a realizat hidroizolaţia la terasă – 100% 



7 

 

- s-au reparat tencuielile interioare – 100% 
- gleturi la pereţi – 100% 
- repararea stratului suport pentru pardoseli – 100% 
- s-au montat parafrunzărele – 83% 
- s-au montat glafurile din tablă pe atic – 100% 
- s-au executat vopsitorii cu vopsea antibacteriana – 100% 
- pardoseli din gresie – 55% 
- placaje din faianţă – 44% 
- s-au dezafectat obiectele sanitare – 100% 

• Pergolă 
- s-a executat stratul de egalizare la terasa – 100% 
- s-a executat hidroizolaţia – 100 % 

 
15. Reabilitare Teatru de Vara din Parcul Nicolae Romanescu 
Valoarea proiectului este 4.391.603,26 lei din care contribuţia proprie 76.664,02 lei 
S-au realizat urmatoarele lucrări: 

- demolări - 100% 
- fundaţii gradene - 50% 

 
16. Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova 
Valoarea totală a proiectului este 35.247.259,00 lei din care contribuţia proprie 

569.292,44 lei. 
Proiectul este în procedura de licitaţie publică. Deschiderea ofertelor s-a efectuat în data 

de 18.06.2014 şi se află în faza de evaluarea a ofertelor. 
 

Proiecte depuse la ADR pentru finanţare europeană 

• 2013 
- S-au depus 5 cereri de finantare in vederea reabilitarii termice a blocurilor de 

locuinte pentru 84 de blocuri cu o valoare totala de 45.772.657,81 lei 

- S-au semnat 2 contracte de finantare pentru proiectul Dezvoltarea transportului 
ecologic în municipiul Craiova si Reabilitare Teatru de Vara din Parcul Nicolae Romanescu  

 
• 2014 

- Au fost depuse 7 cereri de finanţare în vederea reabilitării termice a blocurilor de 
locuinţe pentru 71 de blocuri, respectiv 1439 apartamente cu o valoare totală de 
32.270.832,25 lei 

- S-au depus 2 cereri de finanţare în vederea reabilitării infrastructurii educaţionale 
din municipiul Craiova 

- S-a întocmit lista de proiecte pentru perioada de finanţare 2014-2020 
 

Clădiri publice – eficienţă energetică 
1. Reabilitare şi consolidare Maternitate Spitalul Filantropia; 
2. Reabilitare termică şi consolidare sediu Policlinica strada Oltet, nr. 2. 
 
Infrastructură educaţională 
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1. Reabilitare Şcoala nr. 22 – Mircea Eliade; 
2. Reabilitare Liceul Matei Basarab; 
3. Reabilitare Scoala nr. 21 – Gheorghe Ţiţeica; 
4. Reabilitare Liceul Sportiv; 
5. Reabilitare Şcoala nr. 36; 
6. Reabilitare Grădiniţa şi Şcoala Popoveni; 
7. Reabilitare Grădiniţa Traian Demetrescu; 
8. Reabilitare Şcoala „Ion Creangă”- str. Brestei; 
9. Reabilitare Liceul „Charles Laugier”. 
10. Reabilitare  Grădiniţa „ Casuţa Fermecată” – Str. Principatele Unite. 

 
Sănătate 
1. Reabilitare Spitalul de Neurologie Craiova; 
2. Reabilitare Spitalul ’’Victor Babeş’’; 
3. Dotare Spitale cu echipamente, aparatură şi tehnică medicală. 

     
Iluminat 
1. Investiţii în iluminatul ambiental al clădirilor de patrimoniu. 
2. Eficientizarea sistemului de iluminat public din municipiul Craiova 
 
Transport în comun 
1. Reabilitare cale de rulare tronson PECO Severinului – Işalniţa  
2. Achiziţie tramvaie şi autobuze ecologice; 
3. Reabilitare Depou Tramvaie; 
4. Amenajare piste biciclete. 
5. Extindere sistem de funcţionare corelată a semafoarelor în municipiul Craiova. 
6. Implementarea sistemului de staţie electrică activă în reţeaua de tramvai din municipiul 

Craiova  
 

Restaurare obiective de patrimoniu (turism) 
1. Amenajare cladire sediu PMC, str. A.I. Cuza nr.1; 
2. Reabilitare sediu PMC, str. A.I. Cuza nr. 7; 
3. Reabilitare si consolidare corp central Colegiul Carol I si Teatrul Liric; 
4. Reabilitare si consolidare sediu Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor (str. Unirii, 

nr.45); 
5. Reabilitare si consolidare sediu Ansamblul Maria Tanase (str. Crisului, nr.9);  
6. Reabilitare şi consolidare Şcoala nr.1 “Obedeanu”; 
7. Reabilitarea şi modernizare la Colegiul Naţional Elena Cuza – corp principal de clădire 

şi teren de sport; 
8. Amenajarea de parcuri şi grădini publice în municipiul Craiova –  Parcul Nicolae 

Romanescu; 
9. Reabilitarea şi modernizare la Colegiul National Fratii Buzesti. 
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Depunere cereri de finanţare 

Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca şcoala de arte meserii 

Valoare proiect: 14,848,451.86 lei 
Valoare contributie:  282,987.06 lei 
Stadiu proiect: în evaluare 
 
Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova 

Valoare proiect: 2,748,156.75 lei 
Valoare contributie: 52,563.23 lei 
Stadiu proiect: proiect respins 

 
Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului 

Craiova – EFFECT 20.4 

216 apartamente din 10 blocuri, zona bvd Decebal - str. Grigore Pleşoianu 
Valoare proiect: 7,045,271.77 lei   
Valoare contributie: 2,689,085.40 lei 
Stadiu proiect: în evaluare 

 
Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului 
Craiova – EFFECT 20.5 

309 apartamente din 12 blocuri, zona bvd Decebal - str. Calea Bucureşti 
Valoare proiect: 8,763,293.82 lei   
Valoare contributie: 3,344,721.13 lei 
Stadiu proiect: în evaluare 
 
Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului 
Craiova – EFFECT 20.6 

75 apartamente din 5 blocuri, zona bvd. Decebal – bvd. Carol 1 
Valoare proiect: 2,782,202.54 lei  
Valoare contributie: 1,039,529.38 lei 
Stadiu proiect: în evaluare 
 
Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului 
Craiova – EFFECT20.7 

13 blocuri de locuinte din cartierul 1Mai, cu un numar de 206 apartamente 
Valoare proiect: 6.241.517,71 lei   
Valoare contributie: 2.375.944,42 lei 
Stadiu proiect: în evaluare 
 
Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului 
Craiova – EFFECT 20.8 

259 apartamente din cartierul Brazda lui Novac, 11 blocuri din municipiului Craiova 
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Valoare proiect: 7,722,980.40 lei   
Valoare contributie: 2,949,460.57 lei 
Stadiu proiect: în evaluare 
 
Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului 
Craiova – EFFECT 20.9 

13 blocuri si 255 apartamente 
Valoare proiect: 7.050.802,61 lei   
Valoare contributie: 2.665.361,65 lei 
Stadiu: proiect in evaluare 
 
Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului 
Craiova – EFFECT 10.2 

119 apartamente din 7 blocuri,  zona bvd. Decebal - str. Calea Bucuresti - Carol I - 1 Mai 
Valoare proiect: 5,957,083.72 lei  
Valoare contributie: 2,081,140.11 lei 
Stadiu: proiect în evaluare 
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Proiecte finanţate din bugetul local 

Investiţii finalizate 

Extindere Cimitir Ungureni (executie):  
Valoare: 1.740.943 lei 
 
Semaforizare str. Henry Ford – acces parcarea Ford (proiect tehnic si executie):  
Valoare: 654.058 lei 
 
Amenajare adapost pentru câini (proiect tehnic şi executie):  
Valoare: 2.722.862 lei  
 
Împrejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces si dotare cu eurocontainere 
pentru colectare selectiva (7 locatii in cart. Craiovita Noua):  Valoare: 172.383 lei (din 
care 168.767 lei prin transfer de la bugetul de stat) 
 
Reamenajare loc de joaca pentru copii – cartier 1 Mai (bloc S60) 
Valoare: 82.141 lei (din care 74.413 lei prin transfer de la bugetul de stat) 

 
Modernizare puncte termice în municipiul Craiova - proiectare, automatizare, 
contorizare, înlocuire utilaje, echipamente şi instalaţii (proiect tehnic si executie) – 
Punctul Termic 9 Calea Bucuresti, Punctul Termic Mihai Viteazu, Punctul Termic Sarari    
Valoare: 3.247.980,27 lei (din care 75% lei prin transfer de la bugetul de stat) 
 
Modernizare sistem centralizat de distributie a energiei termice la consumatorii finali din 
municipiul Craiova (proiect tehnic şi executie) - P.T.8 Calea Bucureşti 
Valoare: 1.218.829 lei (din care 75% lei prin transfer de la bugetul de stat) 
 
Achizitie cu montaj echipamente pentru locuri de joacă:  
Contract subsecvent nr. 1 - 43 buc. la unitati şcolare şi două la intersecţia Str. Dragalina 
cu str. Caracal respectiv str. Nicolae Titulescu - zona Union)  
Valoare = 3.969.853 lei 
Contract subsecvent nr. 2 - 4 locuri de joacă (cartier Valea Rosie, cart. Craiovita Noua, 
cart. Lapus, Parcul Puskin) 
Valoare: 2.186.669 lei 
 
Achizitie cu montaj sistem pentru topirea gheţii şi zăpezii de pe acoperiş, streşini, 
jgheaburi şi burlane la imobilul din str.  A.I.Cuza nr. 7 Craiova 
Valoare: 59.099 lei 

 
Achizitie autocompactor de 5 mc - pentru S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Valoare: 248.000 lei    
Achizitie UNIMOG - pentru S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Valoare: 833.962 lei    
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Achiziţie automaturatoare - pentru S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Valoare: 400.000 lei    

 
Achizitie sistem de amplificare Primaria Municipiului Craiova 
Valoare: 124.930 lei  
 
Achiziţie centrală termică pe combustibil solid (tocatură de ramuri, peleţi, cărbune etc.)  
- beneficiar R.A.A.D.P.F.L. 
Valoare: 160.303 lei  
 
Achizitie tocator pentru ramuri si crengi - beneficiar R.A.A.D.P.F.L. 
Valoare = 80.743 lei  
 
Achizitie foişoare 
Valoare = 111.249 lei  
 

Investiţii la unităţile de învăţământ: 

C.N. Carol I 
Modernizare sistem de încălzire pentru cămin, poartă-cabinet medical, pavilion 
administrativ şi sală de sport (execuţie) 
Valoare: 594.760 lei   

 
Colegiul Ştefan Odobleja 
Modernizare punct termic (proiect tehnic si executie) 
Valoare: 4.137.482 lei   

 
C.N. Fraţii Buzesti 
Consolidare zid de sprijin şi refacere împrejmuire pe latura de est, tronsonul I (execuţie) 
Valoare: 155.879 lei 

 
C.N. Economic Gheorghe Chitu 
Achizitie ansamblu de gătit (aragaz+robot+agregat refrigerare) 
Valoare: 39.897 lei   

 
Liceul Teologic Adventist  
Consolidare şi amenajare cladiri (execuţie) – valoare 2.510.758 lei 
Achiziţie aragaz profesional – valoare 39.914 lei  

 
Liceul Tehnologic Auto 
Achiziţie aragaz profesional – valoare 39.897 lei   
 
Scoala Gimnaziala Traian: 
Achizitie cu montaj sistem antiefractie si de monitorizare video cu camere de luat vederi 
interior si exterior – valoare 94.205 lei 
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Schimbare sistem învelitoare corp şcoală (proiectare) – valoare 25.000 lei 
Şcoala Gimnazială Gheorghe Bibescu 
Achiziţie cu montaj instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu – 
valoare 75.000 lei   

 
Grădiniţa cu P.P. Nicolae Romanescu 
Construire grădiniţă cu 10 grupe şi creşă cu două grupe săptămânale Valoare: 
7.429.144 lei    
 
Gradinita cu Program Prelungit Tudor Vladimirescu 
Extindere cladire – valoare 1.589.832 lei 
Achizitii: masină de spalat rufe, uscător rufe, complex pentru călcat rufe  
Valoare: 19.614 lei 

 
Grădiniţa cu Program Prelungit Paradisul Copiilor 
Achizitie masina de gatit pe gaze – valoare 35.000 lei    

 
Grădiniţa cu Program Prelungit Floare Albastra 
Achizitie lift alimente – valoare 29.331 lei    
 
Grădiniţa cu Program Prelungit Piticot: 
Achizitie masina de gatit pe gaze si retea utilizare gaze – valoare 53.113 lei 
 
Grădiniţa cu Program Prelungit Castelul Fermecat 
Achizitie masina de gatit pe gaze si hota – valoare 29.646 lei 
 
Grădiniţa cu Program Prelungit Sfanta Ana: 
Achizitie cu montaj centrala termica – valoare 5.000 lei 

 
Grădiniţa cu Program Prelungit Casuta Fermecata 
Achizitie cu montaj sistem antiefractie si de monitorizare video cu camere de luat vederi 
interior si exterior + hota – valoare  35.000 lei 
 
Grădiniţa cu Program Prelungit Casuta cu Povesti 
Achizitie masina curatat cartofi – valoare 5.984 lei   
 

Investiţii în derulare 
Amenajare Grădină Zoologică Craiova (proiect tehnic si executie) 
Stadiul: s-a receptionat proiectul tehnic (100%), s-a demarat executia lucrarilor (5%)   
Valoarea contractului: 2.817.689 lei (din care 2.092.123 lei prin transfer de la Ministerul 
Mediului si Schimbarilor Climatice) 
 
Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca (proiect tehnic si executie) 
Stadiul: s-a receptionat proiectul tehnic (100%), s-a demarat executia lucrarilor (90%) 
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Valoarea contractului: 289.190 lei 
Reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vârţ (executie) 
Stadiul: s-a demarat executia lucrarilor (100%) 
Valoarea contractului = 536.223,86 lei  
 
Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. G. Enescu si str. Dacia, şi 
2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului 
(proiect tehnic si executie) 
Pentru tronsonul str. Deceneu şi str. Bariera Valcii şi tronsonul preluarea izvoarelor 
costiere str. Paraului s-a incheiat în data de 28.05.2014 contractul privind realizarea 
proiectului tehnic şi a execuţiei lucrărilor, în suma de 4.213.244,57 lei 
Pentru tronsonul zona Cimitirul Sineasca – str. George Enescu se va propune 
declararea de utilitate publica de interes local              
 
Extindere retele de canalizare în zona str. Gârleşti, Artera ocolitoare de Nord (proiect 
tehnic şi execuţie) 
Stadiul: S-a recepţionat proiectul tehnic (100%), s-a demarat procedura pentru 
obţinerea autorizaţiei de construire în vederea execuţiei lucrărilor  
Valoarea contractului: 542.721 lei  
 
Amenajare zona sub Pasaj Suprateran (proiect tehnic) 
Stadul: Obiectivul de investiţii se afla în faza de avizare a proiectului tehnic 
Valoarea contractului de proiectare este 43.400 lei  
 
Reabilitarea şi modernizarea a 114 strazi din Municipiul Craiova (expertiza tehnica si 
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii)  
Stadiul: Obiectivele de investitii se afla în faza de avizare a primei faze de proiectare  
 
Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia (studiu de fezabilitate) 
Stadiul: Obiectivul de investitii se afla în faza de avizare a studiului de fezabilitate 
 

Investiţii în derulare la unităţile de învăţământ: 
 

C.N. Carol I 
Consolidare zid de sprijin şi refacere împrejmuire pe latura de est (proiect tehnic si 
executie) – valoarea estimată este 1.058.000 lei; 
Montare sistem local de incalzire la cladirea cantina (executie) – valoare estimată 
281.000 lei; 
 
C.N. Economic Gheorghe Chitu 
Schimbare sistem invelitoare corp central (proiect tehnic) – obiectivul de investitii se 
afla in faza de avizare a proiectului tehnic – valoare estimată a contractului de 
proiectare este 28.000 lei; 
 



15 

 

Scoala Gimnaziala Traian 
Schimbare sistem invelitoare corp 2 scoala (proiect tehnic) –  obiectivul de investitii se 
afla in faza de avizare a proiectului ethnic 
Valoare estimată a contractului de proiectare este 38.000 lei; 
 
Scoala Gimnaziala Lascar Catargiu 
Refuncţionalizare clădire grădiniţă, construire grupuri sanitare şi racordare utilităţi 
(executie) 
Valoare estimata 1.294.000 lei, din care decontati 666.090 lei   

 

Investiţii aflate în faza de evaluare/încheiere contract 

 
Alimentare cu apă şi canalizare str. Aleea 4 Brestei (proiect tehnic şi execuţie) 
Stadiu: S-a recepţionat studiul de fezabilitate (100%), procedura de achiziţie publică 
pentru proiectare şi executie se afla în faza de evaluare a ofertelor  
 
C.N. Carol I 
Stadiu: Montare sistem local de încalzire la clădirea corp central (execuţie) 
Valoare estimată 574.000 lei; 
 

Investiţii aflate în faza de pregătire a documentaţiilor pentru demararea 
procedurilor de licitaţie 

 

Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (proiect tehnic şi execuţie) 
Stadiu: S-a recepţionat studiul de fezabilitate (100%), procedura de achiziţie publică 
pentru proiectare şi execuţie se afla în faza de reluare a acesteia, întrucat nu s-a depus 
nicio oferta. 
Valoarea estimata a contractului este 7.694.895 lei 
 
Reparaţii la unităţi şcolare  
Valoarea contractată pentru reparaţii este de 11.754.762 lei, din care s-au decontat 
10.007.502 lei. 
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Apă şi canalizare 
 

În perioada  2012-2014 se deruleaza contractul de lucrari “Extinderea şi 
reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova” din 
cadrul Proiectului “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul DOLJ”, finantat din fonduri europene. Proiectul reprezintă o etapă semnificativă 
în cadrul reabilitării generale şi extinderii infrastructurii de alimentare cu apă şi apă 
uzată în Municipiul Craiova. 

Investiţiile aflate în derulare vizează îmbunătăţirea sistemului de distribuţie a apei 
potabile şi a sistemului de canalizare la nivelul Municipiului Craiova, prin reabilitarea a 
34 de km de reţea de apă, pe lungimea cărora se vor executa 3938 de branşamente 
şi prin lucrări de extindere şi reabilitare a 72 de km de reţea de colectare a apelor 
uzate, în Cartierele Romanescu şi Bariera Vâlcii, totalizând un număr de 7000 de 
racorduri la consumatori. În perioada 2012-2014 s-au realizat peste 36 km de 
canalizare menajera, peste 20 km de retea de apă reabilitată. 

În perioada 2014-2015 se va implementa proiectul “Extindere alimentare cu 
apa şi canalizare în Municipiul Craiova”, finantat din fonduri europene ce vizeaza 
extinderea a 169 km retele de alimentare cu apa în cartiere ale Municipiului Craiova 
pe lungimea cărora se vor executa 10335 de branşamente si extinderea a 3 km retea 
de canalizare in cartierul Brestei totalizând un număr de 204 de racorduri la 
consumatori. 

În acelasi timp în perioada 2012-2014 au fost derulate investiţii în municipiul 
Craiova din surse proprii. 

Astfel, aflanduse în faţa unei provocari Primăria Municipiului Craiova prin 
Operatorul Regional Compania de Apă Oltenia a realizat extinderea retelei de 
alimentare cu apa pe o lungime de 890 m in zona cuprinsa intre Strada Pelendava 
si Strada Fermierului si pe o lungime de 770 m  intre Strada Poligonului si Strada 
Cernele, promise cetatenilor de aproximativ 20 de ani. 

De asemenea, este prevazută extinderea a 2 km retea de canalizare menajera în 
cartierul de locuinte Garlesti. Realizarea investitiilor privind extinderea canalizarii va 
implica nu numai sporirea nivelului de trai al populatiei ci şi stimularea dezvoltarii 
activitatilor economice. 

În perioada 2014-2018 în cadrul proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată, finanţat din fonduri europene se vor realiza peste 
222 km extindere retele de canalizare, 460 racorduri la consumatori, investiţii în 
sistemele de alimentare cu apă şi o nouă conducta de aducţiune Izvarna-Craiova, 
astfel încat să se asigure un grad de conformare de 100% pentru Municipiul 
Craiova, astfel încat locuitorii municipiului Craiova să beneficieze de servicii la 
standarde europene. Valoarea totală a investiţiilor ce se vor implementa în municipiul 
Craiova pentru extinderea reţelei de apă şi canalizare, inclusiv aducţiunea Izvarna este 
de 148.871.277 Euro fara TVA. 

De asemenea pentru a veni în sprijinul localităţilor limtrofe municipiului Craiova în 
perioada 2014-2015 sunt prevazute investiţii din fonduri europene pentru extinderea 
reţelei de alimentare cu apă în localitatea Malu Mare (peste 32 km), 1000 de 
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branşamente la consumatori şi conducta de aducţiune Craiova-Podari. Urmând ca în 
etapa urmatoare (2014-2020) să fie extinse lucrarile de alimentare cu apă şi canalizare 
avand în vedere că zona este într-o continuă dezvoltare pentru localităţile Cârcea, 
Bucovaţ, Almaj, Pieleşti, Cârligei, Leamna, Sarbatoare astfel încat să se asigure un 
grad de conformare de 100% pentru zona metropolitana a municipiului Craiova. 

 

 

Activitatea de transport în comun la nivelul municipiului Craiova 

 

În 2012 s-a inregistrat o economie de 332.095 lei la categoria materiale şi piese 
şi o economie de 345.771 la categoria combustibil şi lubrifianti. 

În cursul anului 2013, s-a facut o economie de 2.530.168 lei la achiziţionarea de 
materiale şi piese, în timp ce la categoria carburanţi-lubrifianti, economia realizată a fost 
de 2.881.673 lei. 

De asemenea, până în luna mai a anului 2014, la achizitionarea de piese şi 
materiale s-a facut o economie de 1.286.603 lei, iar la categoria carburanţi şi lubrifianţi, 
o economie de 1.126.643 lei pentru aceiaşi perioada de referinţă. 
 Totodata, conducerea regiei s-a ocupat în mod constant de îmbunatatirea 
condiţiilor pentru călători, în acest sens, începand cu anul 2013, procedandu-se la 
modernizarea statiilor - prin forţe proprii sau în parteneriat cu firme din Craiova. Aceste 
modernizari constau în construirea de adăposturi pentru călători, montarea de banci în 
staţiile deja existente, montarea de panouri de informare pentru calatori şi, chiar 
construirea de noi staţii. 

Dintre îmbunătăţirile aduse acestora, se pot enumera:  
- montarea a 261 de panouri cu informaţii referitoare la orarul mijloacelor de transport 
pe fiecare ruta în parte; 
- confecţionarea şi montarea unui numar de 100 bănci pentru aşteptare; 
- confecţionarea şi montarea de adăposturi pentru călători; 
- pavarea cu dale a locurilor de asteptare în anumite staţii (ex. Simnic, Mofleni, Troaca); 
- branşarea unui numar de 6 automate de bilete; 
 Avand în vedere întreruperea activitaţii de transport electric cauzată de începerea 
lucrărilor la modernizarea liniei de tramvai, Regia s-a ocupat de reabilitarea şi  
modernizarea unui numar de 3 tramvaie din vechea flotă. În continuare, urmează a mai 
fi reparate alte doua tramvaie tip KT 4D şi şase tramvaie GT6. 
Reparatiile curente dezvoltate ale acestor tramvaie au costat intre 9300-9700 euro/buc. 
 La propunerea Serviciului Paza-Ridicari Auto, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a aprobat diminuarea taxei pentru ridicarea autoturismului de la 300 la 150 de 
lei. 
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Pieţe şi târguri 
În anul 2012, activitatea SC PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL s-a axat în 

principal pe atingerea obiectivelor privind închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate în 
administrarea societaţii, într-o pondere cât mai mare, respectând prevederile legale în 
vigoare privind închirierea bunurilor publice . 

În anul 2012, SC PIEŢE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL a înregistrat venituri totale 
de 6556 mii lei, din care venituri din activitatea de baza în sumă de 6170 mii lei, alte 
venituri de exploatare în sumă de 385 mii lei şi venituri financiare în sumă de 1 mii 
lei. Cheltuielile efectuate s-au încadrat în limita prevederilor bugetare aprobate, 
realizându-se în proporţie de 95,81 %, iar veniturile au fost realizate în proporţie de 
88,77 %.  

În semestrul II – 2012, a fost realizat programul informatic integrat de gestiune 
comercială, operaţională şi evidentă contabilă care permite gestionarea a cca. 1500 de 
contracte şi acorduri pentru agenţi economici/producatori agricoli, emiterea automata a 
facturilor şi chitanţelor acestora. 
 În anul 2013 in Municipiul Craiova au functionat  un numar de 12 locuri publice 
de desfacere, respectiv 11 piete si un targ, dupa cum urmeaza: 
-piete agroalimentare: Piata Centrala, Piata Brazda lui Novac, Piata Garii, Piata 
Craiovita Noua Big, Piata Orizont, Piata Dezrobirii, Piata 1 Mai, Piata Brestei, Piata 
Brazda lui Novac, Piata Valea Rosie,Piata Ciuperca si Targul Municipal. 
 În ceea ce priveste eficienta economica, veniturile prevazute in bugetul de 
venituri si cheltuieli al S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. pentru anul 2013 au fost 
realizate in proportie de 97,73%. 

Realizarea veniturilor in proportie atat de mare fata de nivelul prognozat, se 
datoreaza darii in folosinta a Targului Municipal Caracal, care în numai 3 luni de 
functionare a adus venituri in suma de 507.056 lei. 

Veniturile realizate in anul 2013  de catre S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. au 
crescut cu 17,70% fata de aceeasi perioada a anului 2012. 

Au fost luate masuri sustinute de reducere a cheltuielilor privind utilitatile, unde s-
au facut reduceri considerabile care au contribuit considerabil la bugetul de venituri si 
cheltuieli. 

S-a luat masura renuntarii la efectuarea lucrarilor de reparatii cu diversi 
executanti şi s-a trecut la  realizarea acestoara în regie proprie, fapt ce a condus la 
reducerea cheltuielilor cu reparatiile cu 86,64% fata de anul 2012. 
 Prin Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii s-a prognozat un profit brut de 
117 mii lei, iar profitul brut realizat este de 587 mii lei, inregistrand o crestere de 
401% pentru anul 2013. 

În anul 2013 obiectivul principal al SC Piete si Targuri Craiova SRL a fost 
amenajarea si darea in folosinta a Targului Municipal Craiova. 
 De asemenea au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma 
de 406.768 lei pe seama excedentului inregistrat  din activitatea S.P.A.P.T Craiova 
pentru acoperirea riscului privind sporul de dispozitiv neachitat la timp salariatilor.  
S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. reuseste din surse proprii sa asigure  finantarea 
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activitatii sale, contribuind la veniturile bugetului local, pe langa redeventa platita in anul 
2013 de 1.106.052 lei, si cu  suma de 204.836 lei  sub forma de impozite si taxe locale, 
iar la bugetul statului cu peste 1.231.077 lei (TVA si impozit pe profit). 
 Capacitatea de autofinanţare reprezintă un indicator care exprimă independenţa 
financiară a societăţii, marimea sa depinzând de rentabilitatea acesteia, de politica de 
investiţii, dar şi de metodele de amortizare a activelor imobilizate. 
 Pentru anul 2014, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. şi-a propus conform 
Bugetului de venituri şi cheltuieli, realizarea unor venituri totale în sumă de 7716 mii lei 
şi cheltuieli totale în sumă de 7660 mii lei, fiind estimat un profit în sumă de 56 mii lei. 

SC Piete si Targuri Craiova SRL  la data de 30.04.2014 a inregistrat un profit 
brut de 140,41 mii lei. 

Analizand aceasta situatie, se constata o imbunatatire constanta a situatiei 
financiare a societatii in anul 2014  fata de anul 2013, ajungandu-se de la un profit 
brut  de 44,83 mii lei la un profit brut de 140,41 mii lei la 30.04.2014 . 

Obtinerea acestor rezultate performante se datoreaza masurilor luate in vederea 
eficientizarii activitatii desfasurate in fiecare piata, precum si darii in folosinta a Targului 
municipal Caracal ,care a adus in primele 4 luni ale anului 2014 venituri in suma de  
541 mii lei. 

În anul 2014 SC Piete si Targuri Craiova SRL a propus ca Piata 1 Mai si Piata 
Orizont sa fie preluate de Primaria Municipiului Craiova, pentru ca acestea sa fie 
modernizate, in urma concesionarii pe o perioada stabilita de Consiliul Local Municipal. 
Societatea nu isi permitea sa faca investitii in cele doua locatii avand in vedere bugetul 
de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.  

Tot în anul 2014 societatea va redeschide Piata Rovine, piata care va avea un 
platou agroalimentar si spatii comerciale unde se vor comercializa produse de origine 
animala, produse lactate si bunuri de larg consum. Tot pentru anul 2014 societatea si-a 
propus sa identifice noi locatii in Municipiul Craiova pentru a amenaja mici piete in 
cartierele Municipiului Craiova. 
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Asistenţă medicală, spitale, creşe  

 
Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul 

Craiova are ca activităţi principale: asistenţa socială acordată prin cele nouă creşe de 
pe raza municipiul Craiova, cât şi activitatea de asistenţă medicală pentru  preşcolarii, 
elevii şi studenţii din Municipiul Craiova, prin cabinetele medicale şi stomatologice din 
unitatile de învăţământ din Craiova, cât şi asigurarea unui  management eficient şi 
eficace în unităţile sanitare publice pentru care se transferă managementul asistenţei 
medicale ,conform OUG nr.162/2008.  
 Activităţi în perioada iunie 2012 – iunie 2014: 
 
 Cheltuieli 
Activităţi 2012 2013 2014 (ianuarie – 

iunie) 
Dotarea cu medicamente şi 
materiale sanitare a cabinetelor 
şcolare, încheierea de contracte 
pentru ridicarea deşeurilor 
medicale şi pentru întreţinerea 
aparaturii medicale 

97 mii lei 201 mii lei 16 mii lei 

Reparaţii efectuate la cele nouă 
creşe realizate cu firme de 
specialitate (tencuieli interioare, 
hidroizolaţie, ş.a.) 

64 mii lei 30 mii lei 2 mii lei 

Reparaţii realizate cu personal 
propriu (reparaţii instalaţie 
sanitară, reparaţii canalizare, 
reparaţii tâmplărie, reparaţii 
mobilier, reparaţii instalaţii 
electrice, vopsitorie, ş.a.) 

7 mii lei 6 mii lei 5 mii lei 
 

Procurare obiecte de inventar 
pentru creşe (electrocasnice, 
mobilierş.a.) 

16 mii lei 27 mii lei 25 mii lei 
(fondurile provin 
dintr-un contract 
de sponsorizare) 
Achiziţionare 
ecograf portabil 
pentru Dispensarul 
Studenţesc 
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Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
 Investiţii 

În perioada iunie 2012 – iunie 2014 s-a alocat Spitalului Clinic Municipal 
Filantropia Craiova la sectiunea de dezvoltare-subvenţii de la bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii – suma de 977.769 lei astfel: 

- 01.06.2012-31.12.2012 suma de 89.197 lei 
- 01.01.2013-31.12.2013 suma de 888.572 lei 
Din fondurile alocate în această perioada s-a achizitionat şi plătit, în special, 

aparatura medicală pentru dotarea secţiilor, aparatura existentă fiind foarte veche şi cu 
un grad ridicat de uzură, astfel: 

- în perioada iunie – decembrie 2012 suma de 89.197 lei a fost utilizata pentru 
achizitionarea de aparatura medicală (Ecograf portabil, Sistem testare la efort, 
electrocardiograf) pentru dotarea CPU, precum şi calculatoare pentru dotarea 
ambulatoriului de specialitate; 

- în perioada ianuarie – decembrie 2013, suma de 888.572 lei a fost utilizată 
pentru achiziţionarea de aparatură medicală (monitoare de funcţii vitale, 
videogastroscop, ecografe, histeroscop, ş.a). 

 

Cheltuieli 
I. CHELTUIELI EFECTUATE IN CURSUL ANULUI 2013 –MATERNITATE in 

suma totala de 1.557.802 lei, din care: 
       1.Cheltuieli cu reparatii curente-1.090.159 lei,ce include: 
               -Igenizari si reparatii saloane si incaperi anexe                -229.234 lei 
               -Igenizari baie personal si camera sterilizare                    - 4.213 lei 
               -Igenizari si reparatii holuri si alte incaperi conexe           - 449.566 lei 
               -Igenizari si lucrari de reparatii Sali tratamente,filtru ,etc  - 297.146 lei 
               -Tamplarie PVC                                                                 -110.000 lei 
       2.Cheltuieli de capital-achizitii de mijloace fixe (aparatura medicala) - 392.102 
lei: 
               -Obstetrica Ginecologie-(histeroscop,injecomate) - 78.822 lei 
               -ATI(injectomate,monitoare de functii vitale)        - 213.280 lei 
               -Neonatologie(hota flux laminar)                        -100.000 lei 
        3.Achizitii de obiecte de inventar in suma de 75.541 lei,din care: 
               -masute instrumentar                                                     -33.755 lei 
               -calculatoare,imprimante si aer conditionat                   -11.826 lei 
               -inventar moale(halite operatii,cearceaf pat,fete perna) -  9.393 lei 
               -mese ginecologice                                                         - 13.055 lei 
               -targa mobile                                                                   -   2.170 lei 
               -frigider,schelete metal si blaturi                                     -   5.342 lei 
  II. CHELTUIELI  EFECTUATE IN CURSUL ANULUI 2014 - MATERNITATE în 
suma totala de 693.887 lei,din care: 
         1.Cheltuieli cu reparatii curente – 345.574 lei ce reprezinta lucrari de igenizari 
si reparatii curente si accidentale 
         2.Achizitii de obiecte de inventar in suma de 348.313 lei,din care: 
               -inventar moale(campuri de operatii,cearceafuri,saci rufe) -     2.139 lei 
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               -instrumentar                                                                         -100.000 lei 
               -stative injectomate                                                               -    4.637 lei 
               -alte obiecte de inventar(frigider,termometre,dispenser)      -    1.914 lei 
                 -paturi de spital (21 buc)                                                     -  30.389 lei 
                 -saltele ortopedice(77buc)                                                  -  14.227 lei 
                 -jaluzele                                                                               -  17.000 lei 
                 -materiale pt mobilier si reconditionari                               -  59.000 lei 
                 -paturi spital(79)                                                                  -114.320 lei 
                 -saltele pat(21 buc)                                                             - 4.687 lei 
 

Renovarea clinicii de pediatrie craiova si ambulatoriu de copii : 
 

1 Spital 
acoperis 200,000.00 
instalatii termice 40,000.00 
reamenajare comp. 
reanimare – 5 saloane 50,000.00 

  
Compartiment primiri 
urgente copii  

  Birou internari  
renovare grupuri 
sanitare  30,000.00 
covor  PVC 
antibacterian 30,000.00 

  

Saloane  spitalizare 
copii-  7 saloane- etj 1 
Scarile de acces  

  Sala curs studenti  

  
Sala explorari 
functionale 200,000 

  Bucatarie  dietetica  
  Sala mese  

2 Ambulator  
Ambulatoriu de 
specialitate – 8 
cabinete+ sala de 
asteptare pacienti 100,000.00 
renovare grupuri 
sanitare  30,000.00 
covor  
PVCantibacterian 30,000.00 

   Total    710.000lei 
 

3. Achizitie obiecte de inventar: 
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 Saltele       4 buc  1.339lei 
 Lenjerie      40 buc   1.835lei 
 Calcultoare+inprimante   4 buc 5.330 lei 
 Frigidere      5 buc 2600lei 
 Aparatura medicala 
 Scaun ORL     1buc    2.600lei 
 Masute instrumentar   11buc   27.300 lei 
 Paturi      2 buc 4.200lei 
 Intreg mobilierul din dotarea  ambulatoriului de specialitatae, bucatarie dietetica, 
cabinet explorari functionale, sali de tratament                    28.000 lei 
 Jaluzele (spital+ ambulatoriu)+copertina ambulatoriu  8.800lei 
      Total   82.004 lei 

TOTAL GENERAL      792.004 lei 
 

4 Sponsorizari 
1. Rotari     - 4 saloane parte şi sala de tratament 
2. CEZ     - mobilier parter 45.000 lei(10000euro) 
3. Facultatea de Medicina  - mobilier sala curs, ecograf 
4. Biserica Sf.Anton   - scaune sala de asteptare  
5. RAADPFL    - amenajare curte 
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Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
 

Situaţia realizării obiectivelor de investiţii finanţate din sume alocate de la bugetul 
local în perioada iunie 2012 – iunie 2014 se prezintă astfel: 

- acoperire si reabilitare urgent – 27000 lei; 
- achzitie centrala murala – 9000 lei;  
- achizitie echipamente bloc alimentar – 80000 lei; 
- achizitie aparatura medicala – 80000 lei; 
- achizitie masini de spalat vase – 40000 lei; 
- achizitie mobilier amenajare curte – 8000 lei; 
- imbunatatire sistem informatic pentru implementare reteta electronic 70000 lei 
- executie sistem detectare fum – 80000 lei; 
- amenajare incinta spital (parcare, alei) – 80000 lei;  
- montaj tamplarie PVC – 80000 lei; 
- Achizitie sistem avertizare sonora saloane – 40000 lei; 
- Inlocuire tevi apa clinica Psihiatrie 1 – 13000 lei; 
- Instalare sistem ciimatizare recuperare neurologica – 97000 lei; 
- Achizitie paturi multifunctionale – 125000 lei. 

 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”  
 

 Doarece în ultimii 25 – 30 de ani sumele alocate pentru reparatii au fost minime 
iar cele pentru investitii aproape inexistente s-au acumulat „intarzieri”în modernizarea si 
dotarea spitalului cu utilaje şi aparatura necesara. 
 Prin preluarea spitalului în administrarea Primariei Craiova s-a început un 
program de reabilitate în toate privintele a spitalului cu sume puse la dispozitie de 
primarie. 
 În anul 2013 au fost aprobate lucrari de reparatii şi igienizari la Compartimentul 
HIV şi Biroul de Internari , lucrari de reparatii la pavilionul farmacie, igienizari la saloanle 
pavilionului dispensar TBC si lucrari de pardoseli din PVC , lucrari pentru care alaturi de 
cheltuieli pentru alte utilitati şi  servicii cu caracter functional s-au alocat 1141 mii lei. 
 Au fost de asemenea aduse la îndeplinire următoarele obiective de investitii: 

- Echipamente de incalzire centrala pentru pavilionul tbc copii care era încalzit 
cu sobe cu consum mare de gaze şi greu de supravegheat în conditiile 
pacientilor copii – 156 mii lei;  

- Spitalul a fost dotat cu un grup electrogen cu capacitate optima pentru a face 
fata consumului de energie electrica a intregului spital în conditiile întreruperii 
alimentarii cu energie de la retea, în valoare de 150 mii lei; 

- A fost achizitionata aparatura – ecograf, EKG, microscop, echipamente 
frigorifice, absolut necesare şi deficitare în spital;  
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- Pentru  perioda  de garda a fost achizitionat un analizator cu întreţinere mică 
faţă de analizatorul ce efectuează analizele solicitate în cursul programului 
obişnuit de lucru, aflat în dotare. A fost a achiziţionată o linie profesională de 
bucătărie şi o linie de spălătorie în conditiile în care cele existente datau din 
anul 1973, anul construirii spitalului – 490 mii lei s-au montat echipamente 
ACM (apă caldă menajera) produsă cu ajotorul energiei solare cu costuri 
reduse – 156 mii lei  

- Au fost achizitionate, în valoare de 156 mii lei, paturi de spital în conditiile în 
care cele vechi datau de la darea în folosinta a spitalului cu exceptia unora 
primite ca donatii . 
 

Alături de aceste investiţii, în cursul perioadei 2012 – 2014 au mai fost 
achiziţionate următoarele:  

 
În anul 2012 
- Masina profesionala de curatat cartofi           8.494,00 lei 
- Lampi ultraviolete                                        12.028,00 lei 
- Electropompa                                             23.949,16 lei 
- Imprimanta termica                                      34.999,00 lei 
- Electrocauter                                                4.340,00 lei 
- Bronhoscop                                                 99.944,00 lei 
- Fibroscan                                                     399.999,20 lei 
- Microtom                                                     45.120,88 lei 
- Echipament de incalzire centrala                   27.499,48 
- Scaun stomatologic                                      44.888,00 lei 
- Ascensoare (lifturi)                                        175.286,40 lei 
2013 
- ecograf doppler color                  99200 lei  
- pat spital cu saltea                       57053,39 lei 
- echipament apa calda menajera    155417,69 lei 
- electrocardiograf                         6719,56 lei 
- linie profesionala spalatorie         155999,44 lei 
- analizor linie de garda                 24999,64 lei 
- linie profesionala bucatarie         154728,56 lei 
- microscop binocular                   22320 lei 
- echipamente frigorifice               22991,98 lei 

 
De asemenea au fost alocate sume de la bugetul local pentru reparatii curente, 
astfel: 
2012 
- Reparaţii curente 345.212,83 lei (reparaţii saloane şi holuri etaj III, IV, V si VI). 
TOTAL reparaţii în anul 2012 = 345.212,83 

 
2013 
- lucrari de îmbracare a podelelor – Birou de internari 105.945,07 lei; 
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- lucrări de reparaţii bucătărie - camera de gătit, birou administrativ, cabinete 
medicale, birouri şi igienizări saloane, dispensar TBC 78.747,96 lei; 

- lucrări de reparaţii şi igienizări în cadrul compartimentului HIV/SIDA şi birou 
internări 290.126,57 lei. 

- proiectare şi execuţie instalaţii electrice iluminat şi forţă bloc gospodaresc 
59.642,08 lei. 
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Salubritate 
 
În perioada iunie 2012 - iunie 2014, de pe raza municipiului Craiova, a fost 

colectată şi depozitată în depozitul ecologic Mofleni, administrat de S.C. ECO SUD, o 
cantitate de 157.018,30 tone de deşeuri.  

În perioada mentionată anterior au fost livrate către operatori autorizati 
următoarele cantităţi de deşeuri reciclabile: 323,93 t hârtie-carton, 39,863 t deşeuri 
PET, 0,16 t doze de aluminiu, 10,20 t metal şi 6,4 t plastic. 

Investiţii realizate din fonduri proprii în perioada iunie 2012- iunie 2014, 
valori fără TVA: 

- achiziţia a 4 suprastructuri compactoare cu volum de încărcare 15 mc, valoare 
atribuită: 479.952 lei, conform anunţului de atribuire publicat în SEAP, nr. 
168971/28.05. 2013 

- achiziţie recipienţi colectare deşeuri tip europubele 240 litri – 1000 buc cu 
valoare atribuită 99.800 lei şi europubele 120 litri – 1000 buc cu valoare atribuită 74.000 
lei, conform anunţului de atribuire publicat în SEAP, nr. 169928/20.06. 2013, contracte 
de furnizare pentru 12luni, din care s-au achiziţionat 1580 buc, în valoare de 142.978 lei 

- achiziţie echipament de iarnă: perie zăpadă şi sărăriţă, în valoare de 46.812,68 
lei pentru măturat spaţii înguste; 

 - achiziţie suprastructuri compactoare cu volum de încărcare 14 mc şi 15  mc, 5 
bucăţi, valoare atribuită 600.000 lei, conform anunţ de atribuire publicat în SEAP, nr. 
146763/23.05.2014, investiţie ce se va derula pe parcursul a 12 luni, în tranşe; 

- achiziţie recipienţi colectare deşeuri tip europubele 240 litri – 1000 buc cu 
valoare atribuită 99.000 lei şi eurocontainere din tablă cu capacitate de încărcare 1100 
litri – 200 buc cu valoare atribuită 299.870 lei, conform anunţului de atribuire publicat în 
SEAP, nr. 179057/11.06. 2014, investiţie ce se va derula pe parcursul a 12 luni, în 
tranşe 

Situaţie deszăpezire 2011-2012 
- cu vehicule închiriate: derulare contract subsecvent 3 al acordului-cadru 

încheiat în 2009 cu S.C. DELTA ACM 93 S.R.L., pentru perioada 1 decembrie 2011 – 
15 martie 2012, minim 53 vehicule şi maxim 66. Valoarea estimată pentru maxim 66 
vehicule închiriate 5.050.941,30 lei. 

Valoare cheltuită, pentru 33 zile de acţionare şi restul staţionare: 3.432.392,27 
lei, fără TVA. 

- cu vehicule proprii şi personal necalificat: valoare cheltuită 1.330.953,21 lei, iar 
pentru materialul antiderapant utilizat: 692.372,74 lei, preţuri fără TVA. 

Total cheltuieli deszăpezire 2011-2012: 5.455.718,22 lei, fără TVA. 
Situaţie deszăpezire 2012-2013 
- cu vehicule închiriate: s-a încheiat contract cu S.C. GRANT CPC S.R.L. pentru 

perioada 1 decembrie 2012 – 28 februarie 2013, închiriere minim 44 vehicule şi maxim 
68, valoare contract atribuită 2.062.403,20 lei.  

Valoarea cheltuită pentru 31 zile de acţionare şi fără a se plăti staţionare: 
117.691 lei, fără TVA. 

- cu vehicule proprii şi personal necalificat: valoare cheltuită 438.599,44 lei, iar 
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pentru materialul antiderapant utilizat: 580.037,21 lei, preţuri fără TVA. 
Total cheltuieli deszăpezire 2012-2013: 1.136.327,65 lei, fără TVA. 
Situaţie deszăpezire 2013-2014 
- cu vehicule închiriate: s-a încheiat contract cu S.C. RODALI CARGO S.R.L. 

pentru perioada 1 decembrie 2013 – 15 martie 2014 (acord cadru semnat la 05.11.2013 
iar contractul subsecvent 1 şi-a început derularea cu 26.11.2013), închiriere minim 42 
vehicule şi maxim 68, valoare contract atribuită 2.749.728 lei.  

Valoarea cheltuită pentru 14 zile de acţionare şi fără a se plăti staţionare: 
635.786,92 lei, fără TVA. 

- cu vehicule proprii şi personal necalificat: valoare cheltuită 399741,20 lei, iar 
pentru materialul antiderapant utilizat: 954.567,75 lei, preţuri fără TVA. 

Total cheltuieli deszăpezire 2013-2014: 1.805.340,82 lei, fără TVA. 
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Zone verzi 
 

Craiova se află printre singurele oraşe din ţară care se încadrează în normele 
impuse de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte suprafaţa verde pe cap de locuitor. 
Craiovenii se bucură de peste 800 de hectare de spaţii verzi, iar acţiunile de 
redistribuire duc la o creştere a acestei suprafeţe. 

Astfel, au fost readuse la viaţă trei părculeţe lăsate în paragină de-a lungul 
timpului. Primele intervenţii au avut loc la cele două părculeţe situate în vecinătatea 
Bisericii Madona Dudu, care au fost modernizate prin refacerea aleilor cu pavele 
recuperate, reamenajarea spaţiului verde şi montare de băncuţe. 

Grădina Mihai Bravu, care în trecut era unul din locurile preferate de promenadă 
ale craiovenilor, a fost un alt obiectiv modernizat prin refolosirea materialelor existente, 
redându-i astfel stralucirea de odinioară.     
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R.A.A.D.P.F.L. Craiova  
Este operatorul economic care administrează prin gestiune directă activitatea de 

întreţinere şi înfrumusetare a zonelor verzi, activitatea de întreţinere şi reparaţii străzi cu 
îmbrăcaminte din piatra brută şi amestec optimal, activitatea de întreţinere cimitire ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, activitatea de mobilier urban, ş.a. 
 Activitatea  regiei din perioada de referinţă se prezinta astfel: 
 Sectia Zone Verzi 
Anul 2012( iunie – decembrie): 

Producţie proprie: 
- Arbori    = 2313 buc  
- Arbuşti    = 511 buc  
- Gard viu    = 14440 buc/fire  
- Plante anuale   = 5950 buc  

 
Achiziţii terţi: 
- plante anuale    = 22170 buc;  
- plante bienale    = 600 buc; 
- plante perene    = 525 buc 
- arbori     = 56 buc; 
- arbuşti     = 1120 buc; 
- gazon rulou   = 1242 mp 

 
Anul 2013 

Producţie proprie: 
- Arbori    = 2141 buc  
- Arbuşti    = 3000 buc  
- Gard viu    = 7900 buc/fire  
- Plante anuale/bienale  = 86822 buc  

 
Achizitii terţi: 
- plante anuale/bienale  = 134429 buc; 
- arbori     = 100 buc; 
- arbuşti     = 1160 buc; 
- gard viu   = 500 buc. 
- gazon rulou    =450 mp 
- bulbi plante    = 11400 buc 

 
Anul 2014 (ianuarie  -  31.05. mai): 

Productie proprie: 
- Arbori    = 384 buc  
- Arbuşti    = 280 buc  
- Gard viu    = 4430 buc/fire  
- Plante anuale  = 12290 buc  
- Plante bienale  = 11850 buc 
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Achizitii terţi: 
- plante anuale    = 27506 buc; 
- plante perene   = 371 buc 
- arbori    = 56 buc; 
- arbuşti     = 8412 buc; 
- gard viu   = 500 buc. 

 
Sector Reparatii Strazi  

 Pavaj piatră 
cubică şi 
bolovani de râu 
      (1) 

Balastare - piatră spartă 
 
           (2) 

       TOTAL 
 
 
   col 1 + col 2 

km mp km mp km mp  

De la 01.06.2012 1,8 12000 ---- ----- 1,8 12000 
2013 4,7 31000 11,1 50000 15,8 81000 
2014 1,4 10000 11,3 64000 12,7 74000 
Total  7,9 53000 22,4 113000 30,70 167000 

 
Obs. Activitatea de balastare a străzilor din municipiul Craiova a fost atribuită 
RAADPFL în anul 2013 . 
 
                                    Pavaj uniloc 

      Executat lucrari de pavaj cu pavele din beton 
                                            mp 

01.06.2012 600 
2013 1250 
Pana la 31.05.2014 2850 
Total 4700 
 

Formatia Mobilier Urban din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova a montat în perioada 
din iunie 2012 – 31.05.2014 : 

- 19,942 km gard metalic pentru protecţia zonelor verzi 
- 222 buc bănci pentru persoane; 
- 2.084 buc coşuri de gunoi; 
- 626 m gard protecţie locuri de joacă pentru copii; 
- 20 buc foişoare din lemn. 


