
                            
 
 
 

 
 

BILANŢ DE ACTIVITĂŢI 
în anul 2014 

 

 
 



2 

 

 

Cuprins 
 

 

 

 
Cuprins ......................................................................................................................................................... 2 

Impozite şi taxe locale ................................................................................................................................. 3 

Proiecte şi programe finanţate din fonduri europene ................................................................................... 3 

Proiecte aflate în implementare ............................................................................................................... 3 

Proiecte depuse la ADR pentru finanţare europeană ............................................................................. 11 

Proiecte finanţate din bugetul local ........................................................................................................... 13 

Investiţii finalizate ................................................................................................................................. 13 

Investiții finalizate la unitățile de învățământ: ...................................................................................... 15 

Investiții în derulare ............................................................................................................................... 17 

Investiții în derulare la unitățile de învățămâsnt: ................................................................................... 18 

Investiții aflate în faza de pregătire a documentațiilor pentru demararea procedurilor de licitație ....... 19 

Reparații  la  unități  școlare .................................................................................................................. 19 

Apă şi canalizare ........................................................................................................................................ 20 

Activitatea de transport în comun la nivelul municipiului Craiova ........................................................... 22 

Pieţe şi târguri ............................................................................................................................................ 25 

Asistenţă medicală, spitale, creşe .............................................................................................................. 25 

Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova ....................................................................................... 26 

Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova ............................................................................................. 27 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” ................................................. 28 

Administrare şi întreţinere drumuri ........................................................................................................... 29 

Administrarea zonelor verzi ...................................................................................................................... 31 

Iluminat Public .......................................................................................................................................... 32 

Mobilier stradal .......................................................................................................................................... 33 

Distribuția energiei termice ....................................................................................................................... 34 

Salubritate .................................................................................................................................................. 35 

 



3 

 

Impozite şi taxe locale 
Prevederile veniturilor proprii ale bugetului local estimate a se încasa pentru anul 

2014 au fost în sumă totală de 136.253.000 lei. Încasările veniturilor proprii realizate în 
anul 2014 au fost in cuantum de 133.995.422,01 lei, ceea ce reprezintă o realizare de 
98,34%. 

Gradul de colectare al principalelor impozite și taxe pe proprietate pentru anul 
2014, calculat ca raport al încasarilor realizate aferente drepturilor constatate în anul 
2014 și drepturile constatate în anul 2014 este de 76,26%, după cum urmează: 

• impozit pe cladiri persoane fizice                              78,76% 
• impozit și taxa pe clădiri persoane juridice              74,63% 
• impozit pe terenuri persoane fizice                         69,81% 
• impozit și taxa pe teren persoane juridice                 72,68% 
• impozitul pe terenul din extravilan                            88,00% 
• taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru          96,47% 
• alte impozite si taxe pe proprietate                           76,52% 

 

Proiecte şi programe finanţate din fonduri europene  

Proiecte aflate în implementare 
1. "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 principale în octombrie 2013, iar  
în data de 19.09.2014 s-a dat ordinul pentru lucrări suplimentare privind 
amenajarea unei săli de conferinţă cu proiecţie multimedia cu termen de 
finalizare ,februarie 2015, valoarea lucrărilor fiind de 160.456 lei. 

 
2. „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 

- Sunt în curs de execuţie în diferite stadii, următoarele lucrări: 
1. Acces Acoperit (P+1) – Zona de acces pietonal în incinta complexului de 
agrement  (S = 100,00 mp).  
2. Clădire administrativă (S+P+Subpanta+1 şi S=314,00mp), cuprinzând: clădirea 
adminstrativă, cabinet medical, vestiare, dușuri și grupuri sanitare, centrală 
termică  
3. Clădire pentru bazine acoperite și jocuri de apă (S+P+Subpanta şi 
S=2.550,40mp), reprezentând:  

- zona de joc pentru copii mici, având: piscina tematică cu elemente de joc 
montate în bazin sau la marginea bazinului;  
- zona de odihnă și relaxare pentru copii mari si adulti;  
- tobogane și echipamente de joaca având: turn mare cu tub cu treceri 
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interior-exterior-interior cu lansare de la inaltimea de 10.0m; turn mare cu 5 
tobogane, cu lansare de cote de înaltime diferite, bazinul aferent fiind 
prevazut cu o rampa acces cărucior;  

4. Duşuri si grupuri sanitare in zona terenurilor de sport (P+1 şi S=77 mp). 
5. Entertaining room – Clădirea va avea o suprafață de 20,00 mp și va fi 
prevazută cu sisteme integrate de iluminat artistic arhitectural pentru punerea în 
valoare a obiectului de arhitectură.  
6. Lazy River – canal pentru periplu în colac pneumatic cu viteză redusă de 
curgere a apei cu o suprafata de 847,80 mp, cu 6 podete pentru supratraversare, 
o zona cu o supralargire cu destinație zonă de discuții – relax pool, și o a doua 
supralargire unde spatiul este amenajat ca „entertaining pool'' .  
7. Camere de tratare a apei  
8. Bazin cu valuri - Wave Pool (1256 mp) și zona plajă - Beach Area; valurile fiind 
produse de o instalatie mecanica amplasata in bazin.  
9. Zona pentru copii (S=201 mp) – piscina tematica cu adancime mica, pentru 
copii, cu mobilier tematic ce va fi inconjurat cu roci si obiecte tematice.  
10. Elemente de joacă cu apa (S=460mp) – pentru copii, cu adâncime mică, cu 
mobilier pentru joaca: pavilioane cu cascada cu platforme joc cu tunele cu piste 
de alunecare.  
11. Combinatii de  turn cu 2 tobogane spirală (Thrill Slide Combination).Tuburile 
de alunecare și toboganele vor fi cu efecte speciale de lumini, ceață, senzitivitate 
și sunet, suprafata bazinului fiind 415,30 mp. 
12. Combinatie turn cu 5 tobogane (Water Slide Combination). Tuburile de 
alunecare si toboganele vor fi cu efecte speciale, vor vor avea lumini care creaza 
ceata, senzitivitate si sunet.  
13. Piscina bazin 50m x 25m – bazin de înot, din beton aditivat, hidroizolat cu 
adâncime maximă de 1,80 m si o suprafaţă de 1250 mp. 
14. Terenuri de sport pe plaja: 1 teren de fotbal pe plaja, 3 terenuri de tenis cu 
piciorul pe plaja si un teren de volei pe plaja. Suprafata totala pentru aceste 
terenuri de sport este de 2306,00 mp.  
15. Baze de observare pentru post salvare acvatica-salvamar (5 puncte de 
observare). 

- Branşamentele şi reţelele interioare, reţelele exterioare (apă, canal, electric, gaze) 
sunt realizate în proporţie de 30% 
- Procentul de realizare a structurilor de rezistenţă (cele enumerate mai sus) cca. 
60% 
- În anul 2014 s-a achitat suma totală de 10.846.557 lei reprezentând:   

- lucrari executate = 10.636.430 lei,  
- cotele legale ISC si Casa Constructorilor = 188.546 lei,  
- contravaloarea avizelor pt alimentarea cu en. electrica = 624 lei,  
- contravaloare tarif GDF Suez = 3.322 lei,  
- dirigentie santier = 17.635 lei 
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3. „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 
- Lucrările la strada Toamnei au început în data 18.08.2014, după finalizarea 

lucrărilor de apă-canal realizate prin Masterplanul de apă şi apă uzată şi realizarea 
canalizării pluviale pe această stradă. Recepţia la terminarea lucrărilor fiind făcută în 
data de 28.11.2014. 
-  În Bugetul de venituri și cheltuieli al CL Craiova pe anul 2014 a fost prevazută suma 
de 3.000.000 lei, plăţile urmând a fi făcute însă în 2015 
 

4. „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 – Lucrări finalizate, realizate integral 
Lotul 2 – Au fost executate toate lucrările cu excepţia celor pentru de amplasarea 

buclelor inductive din calea de rulare a tramvaielor, pe tronsonul situat pe Calea 
Bucuresti. Acestea nu s-au putut realiza întrucât lucrările de executie a căii de rulare se 
află în derulare, fiind prelugit contractul de execuţie a buclelor inductive, până în 
momentul în care se  vor termina lucrarile rămase nefinalizate la calea de rulare 
(Lotul3). 

Lotul 3 
 - tronsonul 1 – executat in proportie de 97 % 
 - tronsonul 2 – finalizat 
 - tronsonul 3 – finalizat 
 - tronsonul 4 – finalizat 



6 

 

 - tronsonul 5 – lucrari executate in proportie de 70 % 
 - tronsonul 6 – neinceput 
 - tronsonul 7 – finalizat 80 % 
 - peroane – executate 6 buc. din 10      

       - Până în prezent a fost achitată, pe proiect, suma de 15.390.743 lei 
reprezentand:  

- 15.220.672,87 lei executie lucrari,  
- 11.818,07 lei dirigentie de santier,  
-  624,96 lei avize CEZ,  
- 157.627,10 lei ISC 0.7%.  

 
  5. Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova 

Valoarea totala a proiectului este 76.079.005,88 lei din care contribuția 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  90% 
 - a fost înlocuită reţeaua electrică inclusiv stâlpii de iluminat arhitectural 95% 
 - s-a montat granitul pe străzile Dreptaţii şi Olteţ, Romain Rolland, Traian 
Demetrescu, România Muncitoare, 

- se lucrează la pavimentul pe străzii Fraţii Buzeşti şi Lipscani, iar din ianuarie 
2015 se începe str. C.S. Nicolaescu-Plopşor 

- s-au efectuat cheltuieli în sumă de 48.396.340 lei pentru: lucrări, servicii 
dirigenţie de şantier, asistenţă tehnică proiectant, 0,7% cotă ISC din lucrările C+M şi 
avize racordare la reţeaua electrică. 
 Termen de finalizare – mai 2015 
 

6. „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, receptia la terminarea lucrărilor  fiind în ianuarie 2014. 
- S-au executat şi lucrările suplimentare pentru „Centru de Dezvoltare tehnologică 

şi excelenţă în afaceri Craiova” reprezentând: dotări, împrejmuire şi porţi acces. Recepţia 
lucrărilor suplimentare a fost realizată la data de 24.06.2014. 

- Cheltuielile efectuate la nivelul anului 2014 s-au ridicat  la suma de 430.000 lei. 
 

7. „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 lucrări: 
- Strada Caracal – lucrări de reabilitare şi modernizare, cuprinzând: 

- lungime totală stradă 3,127 Km 
- amenajare parcări adiacente - 135 locuri parcare 
- amenajare 7 staţii buss 
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- amenajare 3 staţii taxi 
- amenajare 2 x 1890m piste pt biciclete 
- amenajare trotuare şi refugii mediane pietonale protejate  

 - Recepţia la terminarea lucrărilor pt str. Caracal a avut loc la data 07.11.2014  
- Strada Râului – lucrări de reabilitare şi modernizare, stadiu gen.      38%: 

- lucrări de drum – 5.130 m carosabil modernizat      40% 
- lucrări reţea de apă             (suplimentare – 0%) 
- lucrări de canalizare menajeră          (suplimentare – 0%) 
- lucrări de casetare 310 m canal deschis              45% 
- amenajare 2 x 3840m piste biciclete      20% 
- amenajare zone verzi         0% 

- Strada Bariera Vâlcii – lucrări de reabilitare şi modernizare, stadiu gen. 50% 
constând în: 
  - supralărgire carosabil (2+1 benzi de circulaţie)                    100% 
         - relocare reţele electrice                    95% 
  - modernizare carosabil si zonă casetă rutieră nouă               20% 
  - reabilitare/execuţie trotuare noi           60% 
  - canalizare pluvială nouă pe 1800m           25% 

- rigolă carosabilă1460m             80% 
- Pe parcursul anului 2014 a fost achitata suma totală de 18.795.986 lei, 
reprezentând:  

- lucrari pe proiect – 16.950.372 lei,  
- deviere reţele electrice –1.731.181 lei,  
- cote legale I.S.C.  – 77.647 lei,  
- servicii dirigentie santier – 24.212 lei,  
- panouri temporare vizibilitate proiect –  8.854 lei 
- avize – 3.720 lei 

 
8. „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 lucrări  : 
 - Investitia de baza            -37% 
- Cladire Center                 -35% 
- Rezistenta              - 100% 
- Arhitectura              - 30% 
- Organizare santier          - 95% 
-  Montare sticlă            - 15% 
- Amenajare exterioară      - 40% 

- Pe parcursul anului 2014 au fost efectuate cheltuieli în valoare de 885.555,78 lei 
reprezentând:  

- 865.030,96 lei – lucrările executate,  
- 6.601,66 lei – servicii dirigenţie şantier,  
- 5.498,15 lei – cota ISC de 0,7%,  
- 2.920,20 lei – panou temporar,  
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- 5.504,81 lei – avize studii de soluţie CEZ, racord branşament 
 
9. „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 

- Construcţie P+1, având suprafaţa utilă desfăşurată 1.003mp, cu sală de prezentări  
şi 10 birouri 

 - Stadiul general de execuţie la sfârşitul anului 2014 - 95% 
 - În Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pentru anul 2014 a fost  prevazuta 

suma de 3.636.000 lei. 
 - Recepţia la terminarea lucrărilor in februarie 2015 

 
10. 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 

- Stadiul general de execuţie 32%, fiind realizate următoarele lucrări: 
- dezafectarea terenului, relocarea utilităţilor, pereţii mulaţi, grinda de 
coronament şi ancorajele în proporţie de 100% 
- lucrări de structură 12% 
- lucrări de arhitectură 10% 

- Pe parcurul anului 2014 a fost achitată suma totală de 25.613.629 lei, 
reprezentând:  

- lucrari proiect = 25.366.771 lei,  
- panou temporar vizibilitate proiect = 2.889 lei,  
- servicii dirigentie santier = 38.109 lei,  
- cote legale catre ISC =  106.866 lei. 

 
11. „Reabilitare şi modernizare cămin pentru persoane vârstnice în 
municipiul Craiova” 

- Valoarea totala a proiectului este 10.186.999,64 lei din care contributia proprie 
164.226,80 lei 

- La şfârşitul anului 2014 erau realizate următoarele lucrări: 
- Investitia de baza  -  98% 
- Centru de recuperare  - 90% 
- Bloc garsoniere H7   - 90%  
- Amenajare alei   - 100 % 
- Spalatorie    - 90% 

- Pe anul 2014 s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.369.744 lei 
 

12. „Reabilitare Teatru de Vara din Parcul Nicolae Romanescu” 
- Valoarea proiectului este 4.391.603,26lei din care contribuţia proprie 76.664,02lei 
- Stadiu general de execuţie era 33% la sfârşitul anului 2014, fiind executate 
următoarele lucrări: 

- dezafectari şi demolări 100% 
- fundatii gradene -100% 
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- structura metalica acoperire scena – 95%; 
- structura grup sanitar – 100% 
- tencuieli corp scena – 50% 
- sapatura fundatiii arce  8 buc. 

- S-au achitat facturi aferente anului 2014 reprezentând:  
- 940.189 lei lucrări proiect;  
- 3.013 lei panou temporar,  
- 13.728 lei  aviz şi racordare CEZ,   
- 8.848 lei  asistenta  tehnica proiectant,  
- 4.338 lei dirigentie de santier  
- 3.724 lei cote ISC  

 
13. „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii” 
- Valoarea totală a proiectului este 1.582.685,24 lei din care contribuţia 
beneficiarului 2% din cheltuielile eligibile 

- S-au executat lucrări de consolidare structură, recompartimentare şi dotare cu 
echipamente specifice desfăşurării activităţilor culturale 

- Recepţia la terminarea lucrărilor a fost la data de 05.12.2014 
 
14. „Reabilitare Cămin Cultural Constantin Argetoianu Breasta” 
- Valoarea totală a proiectului este 737.609,40 lei din care contribuţia 
beneficiarului 2% din cheltuielile eligibile 

- S-au executat lucrări de intervenţie, constând în reabilitarea construcţiei iniţiale 
şi extinderea acesteia pentru o suprafaţă totală de 258,66 mp şi achiziţia de 
dotări pentru echipamente specifice desfaşurării activităţilor culturale 

- Recepţia la terminarea lucrărilor efectuată la data de 27.05.2014 
 

15. „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 
Pieleşti” 
- Valoarea totală a proiectului este de 3.183.737,24 lei din care contribuţia 
beneficiarului 2% din cheltuielile eligibile 

- S-au executat lucrări de consolidare corp existent, extindere şi supraînălţare 
(P+1E), total suprafaţă 575mp, reabilitare parte electrică şi sistem de încălzire, 
precum şi dotarea cu echipamente specifice desfăşurării activităţilor culturale 

- Ordinul de începere a lucrărilor 04.05.2014, durata lucrărilor fiind 12 luni 
- La sfârşitul anului 2014, stadiu general de execuţie 38% 
 

16. „Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca şcoala de arte 
meserii” 
- Valoarea totală a proiectului este de 14.848.451,86 lei din care contribuţia 
beneficiarului este 282.987,06 lei 

- Se vor executa lucrări de: 
 - reabilitare corp şcoală, sală de sport, corp internat şi corp garsoniere,  
- execuţie construcţii noi: corp cantină şi corp ateliere, copertină parcare, 
cabina poartă, amenajări exterioare şi reţele 
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- Ordinul de începere a lucrărilor  10.11.2014, durata lucrărilor fiind 13 luni 
- La sfârşitul anului 2014, stadiu general de execuţie  2% 
 

17. Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul ,,Stefan 
Odobleja” Craiova 
- Valoarea totală a proiectului este de 2,744,972,98 lei din care contribuţia 
beneficiarului 52,563.23 lei 

- Se vor executa lucrări de:    - reabilitare instalaţii tehnice, sanitare şi electrice 
            - reparaţii capitale corp laboratoare şi dotări 
                                          - hidroizolaţii şi finisaje interioare şi exterioare 
- Ordinul de începere a lucrărilor  10.12.2014, durata lucrărilor fiind 6 luni 
- La sfârşitul anului 2014, stadiu general de execuţie  18% 
 
18. Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova 
- Valoarea totală a proiectului este 35.247.259,00 lei din care contribuţia proprie 
569.292,44 lei. 
- Lucrările ce urmează a se realiza: 

- Suprafata carosabil reabilitata – 48 702,5 mp 
- Piste de biciclisti amenajate – 4765.2 mp 
- Parcari amenajate – 2878.7 mp 
- Statii de autobuz amenajate – 792 mp 
- Peroane Tramvai – 540 mp 
- Retea electrica linie de contact reabilitata – 8100 m 

- Proiectul este în procedura de licitaţie publică, urmând a se relua 
evaluarea ofertelor calificate pentru faza finală. 

 
19. Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea 

economică a Municipiului Craiova – EFFECT 10.1 (14 blocuri) 
- Pentru acest proiect a fost semnat contractul de finantare nr. 4636/02.10.2014, 
cod SMIS 48906. 
- S-au lansat procedurile de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări şi pentru 
servicii de dirigenţie de şantier. 
 

20. Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea 

economică a Municipiului Craiova – EFFECT 20.1 (19 blocuri) 
- Pentru acest proiect a fost semnat contractul de finantare nr. 4616/25.09.2014, 
cod SMIS 48905. 
- In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pe anul 2014 a fost prevăzută 
suma de 1.673.000 lei 
 
21. Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea 

economică a Municipiului Craiova – EFFECT 20.2 (36 blocuri) 
- Pentru acest proiect a fost semnat contractul de finantare nr. 4766/29.10.2014  
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22. Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea 

economică a Municipiului Craiova – EFFECT 20.3  (12 blocuri) 
- Contract de finanţare nr. 4647/25.09.2014, Cod SMIS 49637 
- In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pe anul 2014 a fost prevăzută 

suma de 978.000 lei.  
- Procedura de achizitie publica pentru executia lucrarilor se afla in derulare. 

 
23. Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea 

economică a Municipiului Craiova – EFFECT 30.1  (3 blocuri) 
- Contract de finanţare nr. 4606/13.08.2014, Cod SMIS 48904 
- In Bugetul de venituri si cheltuieli al CL Craiova pe anul 2014 a fost prevăzută 

suma de 1,982,138.72 lei.  
- Procedura de achizitie publica pentru executia lucrarilor se afla in derulare. 

 

Proiecte depuse la ADR pentru finanţare europeană 
 

 

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 
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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 
- 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 

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

 
• Reabilitare cale de rulare şi reţea electrică tramvai: 

- Tronson  PECO Severinului – Işalniţa  
- Tronson str. Henry Ford 
- Tronsoane nemodernizate situate pe Calea Severinului – Bvd. N. Titulescu 

• Achiziţie tramvaie şi autobuze ecologice 
• Reabilitare Depou Tramvaie 
• Extindere sistem de funcţionare corelată a semafoarelor în municipiul Craiova 
• Modernizare staţii electrice de transformare pentru tramvaie 
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• Creşterea accesibilităţii zonei urbane Vest-Est, prin modernizarea străzilor: 
Brestei, Libertăţii, Mihai Viteazu, Ion Maiorescu, A.I. Cuza; 

• Creşterea accesibilităţii zonei urbane pe relaţia Nord–Sud, prin modernizarea: b-
dului Carol I, str.  Alexandru Macedonski, str. C.D. Fortunescu, str. Simion 
Bărnuţiu, str. Unirii, b-dului Nicolae Romanescu, str. Calea Dunării. 

• Creşterea accesibilităţii zonei urbane pe relaţia Nord–Est-Sud, prin modernizarea 
străzii Traian Lalescu – străpungere Henri Coandă, Potelu şi construire pasaj 
supratraversare CF în zona Lăpuş Argeş – Gârleşti. 

• Fluidizarea traficului rutier şi pietonal pe relaţia Est–Vest prin reabilitarea 
Pasajului Electroputere, a bulevardului N. Titulescu şi a străzii Calea Severinului 
şi crearea de pasarele pietonale în principalele intersecţii rutiere situate pe relaţia 
Calea Bucureşti – bulevardul N. Titulescu. 

• Realizarea unei traversări rutiere denivelate şi a unei pasarele pietonale la 
intersecţia străzii Calea Bucureşti cu bulevardul Carol I. 

• Realizarea unei traversări rutiere denivelate la intersecţia străzii Calea Bucureşti 
cu str. Sărarilor. 

• Amenajare cladire sediu PMC, str. A.I. Cuza nr.1 
• Reabilitare sediu PMC, str. A.I. Cuza nr. 7 
• Reabilitare si consolidare corp central Colegiul Carol I si Teatrul Liric 
• Reabilitare si consolidare sediu Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor (str. 

Unirii, 45) 
• Reabilitare termică si consolidare sediu Ansamblul Maria Tanase (str. Crisului, 

nr.9) 
• Reabilitare termică şi consolidare Şcoala nr.1 “Obedeanu” 
• Reabilitarea termică şi modernizare la Colegiul Naţional Elena Cuza – corp 

principal de clădire şi teren de sport 
• Amenajarea de parcuri şi grădini publice în municipiul Craiova – Grădina 

Botanică 
• Legatura intre B-dul Tineretului si Raului peste Balta Craioviţa 
• Centrul Istoric II  

 

Proiecte finanţate din bugetul local 

Investiţii finalizate 
Reabilitare conductă Izvarna – Craiova, zona Vârţ:  
Valoare totala este de 580.444,10 lei, din care 539.384,23 lei în anul 2014 
 
Extindere reţele de canalizare în zona str. Gîrleşti, Artera ocolitoare de Nord (proiect 
tehnic şi execuţie):  
Valoare totala este de 548.558,39 lei 
 
Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova:  
Valoare totala este de 297.737,90 lei, din care 287.021,50 lei în anul 2014  
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Achizitie cu montaj echipamente pentru locuri de joacă:  
Contract subsecvent nr. 1 
locatii: la 43 unitati scolare + 2 (intersectia Str. Dragalina cu str. Caracal, str. Nicolae              
Titulescu - zona Union)  
Valoare = 3.969.853 lei, din care 1.782.414,51 lei in anul 2014 
 
Contract subsecvent nr. 2 
locatii: 4 (cartier Valea Rosie, cart. Craiovita Noua, cart. Lapus, Parcul Puskin) 
Valoare: 2.186.669 lei 
 
Contract subsecvent nr. 3 
locatii: 16 (Parc Dezrobirii, Parc Colibri, Parc Craioviţa – Esplanada locatie 1,  Parc 
Craioviţa – Esplanada locatie 2, Parc Rovine, Zona Carrefour de la fabrica de confecţii, 
zona Liceului Fraţii Buzeşti, Titulescu, Zona Sărari, Zona ANL Potelu, Parc Pedagogic, 
Zona Facultatea Spiru Haret, Parc Rocada, Parc Gara, Parc Brazda, Gradiniţa Căsuţa 
Fermecată din str. Principatele Unite nr. 1) 
Valoare: 7.657.157,14 lei 
  
Amenajare zona sub Pasaj Suprateran (studiu de fezabilitate şi proiect tehnic) 
Valoare: 41.230 lei  
 
Reabilitarea si modernizarea a 87 strazi din Municipiul Craiova (expertiza tehnica si 
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii): Libertăţii, Gheorghe Bibescu, 
Constantin Severeanu, Popoveni, Pandurilor, Fraţii Goleşti, Vasile Alecsandri, 
Brânduşa, Mihail Kogălniceanu, Dr. Ştefan Berceanu, Dr. Mihail Cănciulescu, Dr. Ion 
Augustin, Dr. Ion Cantacuzino, Alexandru cel Bun, Motru, Micşunele, Mixandrelor, 
Macinului, Porumbului, Vrancei, Trifoiului, Buziaş, Ion Creangă, Pietrosu, Balzac, 
Răşinari, Aleea Dunării, Albinelor şi Aleea I, II, Drumul Fabricii, Aleea I,II Motru, Homer, 
Alba Iulia, Alunului, Anina, Antiaeriana, Babadag, Barbatesti, Capsunilor, Carbunesti, 
Cavaleriei, Ciocarliei, Corabia, Corcova, Costache Negruzzi, Cristian Tell, Cujmir, 
Dabuleni, Deltei, Ecoului, Fermei, Fermierului, Gradinari, Hârşova, Iezerului, 
Leandrului, Livezi, Maghiranului, Marinei, Muntenia, Olteniţa, Petrila, Postăvarul, Pui de 
Lei, Răchitei , Sinoe, Strungarilor, Techirghiol, Tisa, Topolniţei, Gutuiului, Izvorul Rece, 
Aleea 1,2,3,4 Izvorul Rece, Aleea 1 Maria Rosetti, Aleile 1,2,3,4,5 Gheorghe Donici, 
Aleile 1,2,3,4,5,6 Alexandru cel Bun.     
Valoare: 577.375 lei  
 
Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia (studiu de fezabilitate) 
Valoare: 162.998 lei 
 
Amenajare sens giratoriu de circulatie la intersecţia str. Calea Bucureşti cu str. Tehnicii 
şi cu str. Eustaţiu Stoenescu (studiu de fezabilitate şi proiect tehnic) 
Valoare: 44.066,61 lei 
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Staţie de tratare ape reziduale “Craiova Water Park” (studiu de fezabilitate şi proiect 
tehnic) 
Valoare: 63.037,92 lei 
 
Reabilitare sediu PMC str. A.I.Cuza nr. 7 (expertiza tehnica + documentatie de avizare 
a lucrărilor de intervenţii + proiect tehnic) 
Valoare: 228.456,36 lei 
 
Amenajare cladire str. A.I.Cuza nr. 1 (expertiza tehnica + documentatie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii + proiect tehnic) 
Valoare: 228.266,64 lei 
 

Investiții finalizate la unitățile de învățământ: 
 
Colegiul Național Carol I: 
Montare sistem local de încălzire la clădire corp central (proiect tehnic + execuție) 
Valoare: 348.694,12 lei 
Montare sistem local de încălzire la clădirea cantină (proiect tehnic + execuție) 
Valoare: 266.823,79 lei 
Reabilitare și consolidare zid sprijin, latura de vest str. Bibescu și latura de nord care se 
învecinează cu str. Mihai Viteazu (proiect tehnic + execuție) 
Valoarea totală este de 418.221,42 lei, din care 400.273,42 lei în anul 2014 
 
Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu: 
Schimbare sistem învelitoare la corp C8 (ET+DALI+PT) 
Valoare: 23.932,00 lei; 
 
Liceul Matei Basarab: 
Sală multifuncțională și corp de legătură cu școala (SF+PT) 
Valoare: 19.500,00 lei; 
 
Colegiul Național Frații Buzești: 
Reabilitare acoperiș și pod la corp C1 (ET+DALI+PT) 
Valoare: 33.852,00 lei 
Achiziție mașină de gătit 
Valoare: 39.699,84 lei 
Achiziție hotă 
Valoare: 4.943,88 lei 
Utilități (instalație utilizare gaze) 
Valoare: 5.000,00 lei 
 
Liceul Tehnologic Auto: 
Achiziție cu montaj contor energie termică 
Valoare: 3.320,10 lei 
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Colegiul Național Nicolae Titulescu: 
Achiziție cu montaj sistem pentru topirea gheții și a zăpezii de pe acoperiș, jgheaburi și 
burlane 
Valoare 26.415,16 lei 
 
Colegiul Ștefan Odobleja: 
Reabilitare alimentare cu apă (ET+DALI+PT) 
Valoare: 21.321,80 lei 
 
Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu pentru structura Școala Gimnazială Popoveni: 
Utilități (racord apă) 
Valoare: de 1.836,53 lei 
 
Școala Gimnazială Traian: 
Schimbare sistem învelitoare la corp C1 (execuție) 
Valoare: 411.452,52 lei; 
Mansardare și schimbare sistem învelitoare corp 2 școală (ET+DALI+PT) 
Valoare: 44.000 lei 
 
Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica: 
Schimbare soluție constructivă din acoperiș tip terasă în acoperiș șarpantă cu 
învelitoare din tablă (ET+DALI+PT) 
Valoare: 35.464,00 lei 
 
Grădinița cu Program Prelungit Voiniceii: 
Achiziție cu montaj copertină retractabilă 
Valoare: 41.785,21 lei 
Achiziție mașină de gătit 
Valoare: 13.088,20 lei 
Achiziție mașină de curățat cartofi 
Valoare: 4.519,80 lei 
Utilități (instalație utilizare gaze) 
Valoare: 1.847,60 lei 
 
Grădinița cu Program Prelungit Paradisul Copiilor: 
Achiziție cu montaj hotă 
Valoare: 6.870,00 lei 
 
Grădinița cu Program Petrache Poenaru: 
Achiziție cu montaj centrale termice 
Valoare: 129.500,00 lei 
 
Grădinița cu Program Prelungit Tudor Vladimirescu: 
Achiziție cu montaj pompă tocătoare 
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Valoare: 12.987,76 lei 
Achiziție cu montaj centrale termice 
Valoare: 19.390,16 lei 
 
Grădinița cu Program Prelungit Sfânta Ana: 
Achiziție cu montaj centrală- termică 
Valoare: 4.989 lei 
 
Grădinița cu Program Prelungit Nicolae Romanescu: 
Achiziție cu montaj pompe tocătoare 
Valoare: 25.916,00 lei 
Achiziție cu montaj copertină retractabilă 
Valoare: 81.520,06 lei 
Achiziție cu montaj sistem pentru topirea gheții și a zăpezii de pe terasă și burlane 
Valoare: 47.458,53 lei 
 
Grădinița cu Program Prelungit Phoenix: 
Utilități (instalație utilizare gaze) 
Valoare: 4.315,56 lei 
 
Grădinița cu Program Prelungit Sfânta Lucia: 
Achiziție ventilator pentru exhaustare din bucătărie 
Valoare: 4.823,60 lei 
 
Școala gimnazială Lascăr Catargiu – pentru Grădinița cu program prelungit nr. 17: 
Refuncționalizare clădire grădiniță, construire grupuri sanitare și racordare utilități 
(execuție) 
Valoare: 301.852,26 lei 
Utilități (racord canalizare) 
Valoare: 2.081,81 lei 

 

Investiții în derulare 

 
Amenajare Grădina Zoologica Craiova (proiect tehnic si executie) 
Stadiu: S-a receptionat proiectul tehnic (100%) 
Valoarea contractului: 2.817.689 lei (din care 2.092.123 lei prin transfer de la Ministerul 
Mediului si Schimbarilor Climatice). Contract în derulare; s-a achitat suma de 
1.932.740,33 lei (70%)   
  
Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) str. G. Enescu si str. Dacia, si 
2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului 
(proiect tehnic si executie) 
Stadiu:  
- Pentru tronsonul str. Deceneu si str. Bariera Valcii si tronsonul preluarea izvoarelor 
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costiere str. Paraului s-a incheiat in data de 28.05.2014 contractul privind realizarea 
proiectului tehnic si a executiei lucrarilor, in suma de 4.213.244,57 lei (din care 300.000 
lei prin transfer de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice); în anul 
2014 s-a achitat suma de 2.770.771,97 lei 
- Pentru tronsonul zona Cimitirul Sineasca – str. George Enescu s-a propus prin HCL 
nr.437/2014 declararea de utilitate publica de interes local a acestei lucrări  şi suma 
globală a despăgubirilor pentru imobilele situate în Craiova str. George Enescu nr. 72A 
supuse exproprierii în vederea execuţiei acestei lucrări               
 
Reabilitarea si modernizarea a 27 strazi din Municipiul Craiova (expertiza tehnica si 
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii): Dr. Victor Gomoiu, Teilor, Aleea 2,3 
Gîrleşti, Pescăruş, Arad, Prelungirea Teilor, Artileriei, Botoşani, Braşov, Cocorului-
Şimnicu de Jos, Constanţa, Cornului, Dimitrie Cantemir, Eroii Sanitari, Geniştilor, 
Infanteriei, Mesteacanului, Merişorului, Carpenului, Plopului, Stejarului, Tulcea, 
Trandafirului, Vînătorii de Munte, Vişinului, Zalău, Ing. Emil Marghitu  
Stadiu: obiectivele de investitii se afla în faza de analiza in vederea avizarii. 
 
Alimentare cu apa şi canalizare str. Aleea 4 Brestei (proiect tehnic si executie) 
Stadiu: S-a receptionat proiectul tehnic (100%). În prezent se pregătesc documentele 
pentru obţinerea avizului de la Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă  
Valoarea contractului: 2.996.273 lei 

 
Realizare canalizare pluviala pe str. Toamnei (executie) 
Stadiu: Contract in derulare 
Valoarea contractului: 522.387,93 lei din care s-a achitat suma de 287.642,25 lei (55%) 

 
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (proiect tehnic si executie) 
Stadiu: S-a receptionat proiectul tehnic (100%). Se aşteaptă obţinerea avizului de la  
Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă  
Valoarea contractului: 7.542.893,20 lei, din care s-a achitat proiectul tehnic în sumă de 
142.365,64 lei 
 
Reabilitare şi consolidare corp central C.N. Carol I şi Opera Română Craiova 
(documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi proiect tehnic) 
Stadiu: Contract in derulare 
Valoarea contractului: 423.782,40 lei 
 

Investiții în derulare la unitățile de învățămâsnt: 
 
Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul: 
Achiziție cu montaj sistem pentru topirea gheții și a zăpezii de pe acoperiș, jgheaburi și 
burlane 
Valoare: 60.000,00 lei 
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Investiții aflate în faza de pregătire a documentațiilor pentru demararea 
procedurilor de licitație 

 
Reabilitare şi modernizare strazi : Calea Brezei (tronson între Canalul Colector şi 
Troaca), Brestei (tronson între str. Pelendava şi Podul Cernele), Craioviţa, Ogorului 
(proiect tehnic şi execuţie) 
Stadiu: se află în derulare procedura de achiziție publică pentru execuție  
Valoarea estimata a contractului: 14.367.000 lei 
 
Reabilitare şi modernizare str. Bucovăţ şi reabilitare strazi: Henry Ford, Parângului  
(proiect tehnic şi execuţie) 
Stadiu: se află în derulare procedura de achiziție publică pentru execuție 
Valoarea estimată a contractului: 20.079.000 lei 
 
Reabilitare str. Coşuna şi modernizare străzi: Eliza Opran, Crinului şi Aleea I,II,III, 
Poienii şi alee, Alecu Russo, Codlea, Gîrleşti, Razelm, Izvorul Rece, Maria Rosetti, 
Aleea IV Şimnic  (proiect tehnic şi execuţie) 
Stadiu: se află în derulare procedura de achiziție publică pentru execuție 
Valoarea estimata a contractului: 18.773.000 lei 
 
Amenajare zonă sub Pasaj Suprateran (execuţie) 
Stadiu: se află în derulare procedura de achiziție publică pentru execuție 
Valoarea estimata a contractului: 559.000 lei 
 

Reparații  la  unități  școlare  
S-au decontat 7.905.742,73 lei din care: 

• reparații construcții conform acord – cadru  - 4.168.827,30 lei 
• reparații instalații sanitare    -    546.505,55 lei 
• reparații instalații termice     -    320.979,68 lei 
• reparații instalații electrice    -    536.028,24 lei 
• reparații executate de terți    - 2.333.401,96 lei 
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Apă şi canalizare 
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în calitate de operator regional, licenţiat 

A.N.R.S.C. al serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, asigură 
furnizarea apei potabile, respectiv preluarea şi deversarea în emisar a apelor uzate 
pentru municipiul Craiova. 

Conform politicii aprobate în domeniu, s-a identificat lista aspectelor de mediu 
semnificative pe baza căreia s-a întocmit un program de management de mediu. 
Obiectivele acestui program se regăsesc în planurile de investiţii, planuri ce au ca sursă 
de finanţare fonduri europene sau fonduri proprii. 

În anul 2014, din fonduri proprii au fost realizate următoarele lucrări: 
Reţea apă pe str. Toamnei Dn 63-110 mm L=750m și branșamente Dn 25 mm 

L=910m; 
Rețea apă str. Toamnei (de la nr. 102 la nr. 120) Dn 63 mm, L=160m; 
Rețea apă Aleea 1 Potelu Dn 110 mm, L=100m; 
Rețea apă str. Babadag Dn 63 mm, L=160m ; 
Rețea apă Aleea III Bariera Vâlcii Dn 63 mm, L=250m; 
Rețea apă str. Prelungire Teilor Dn 110-160 mm, L=424m; 
Rețea apă Aleea II Bariera Vâlcii Dn 110 mm, L=210m; 
Rețea apă Calea Dunării Dn 140 mm, L=410m (în execuție); 
Rețea apă Aleea Nifon Criveanu Dn 50 mm, L=200m; 
Canalizare menajeră Aleea Elena Teodorini Dn 200 mm, L=168m; 
Canalizare pluvială str. Cluj Napoca Dn 200 mm, L=100m; 
În anul 2014, din fonduri de la bugetul local au fost realizate următoarele lucrări: 
Canalizare menajeră str. Gârlești Dn 500 mm, L=1297m; 
În afara lucrărilor curente de întreţinere, revizii şi reparaţii a reţelelor de apă şi 

canalizare, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a mai executat: 
- reabilitarea staţiilor de hidrofoare cu înlocuire totală a 14 grupuri de pompare şi 

echipamente automatizate; 
- lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţiile anexe cămine şi guri de scurgere 

(ridicări la cotă, consolidări, refacere zidărie, refaceri tencuieli) – 193 buc.; 
- execuţii construcţii auxiliare: cămine de vizitare –7 buc; guri de scurgere 45 buc.; 
- reparaţii şi refaceri racorduri – 83 buc.; 
- intervenţii pentru diminuarea efectelor precipitaţiilor abundente – 1440 intervenţii 

însumând 11520 ore cu autospeciale; 
- completări elemente de acoperire la construcţii anexe – cămine şi guri de scurgere: 

completări capace cămine de vizitare – 153 buc.; completări grătare guri scurgere – 
53 buc.; montări rame cu capac cămine de vizitare – 125 buc.; montări rame cu 
grătar guri de scurgere – 59 buc.; amplasat rame de beton armat – 37 buc.; amplasat 
rame cu capac încastrate în dale de beton – 45  buc. 

În anul 2014 au fost contorizate 268 branșamente la utilizatorii casnici.  
Una din lucrările importante începută în anul 2014 o constiutie execuția unui 

„Colector pentru preluare ape pluviale, str. Brestei și zone adiacente”. 
Lungimea totală a colectorului este de cca. 1500 m, cu tubulatură de diametre 

cuprinse între 250 și 500 mm și este compus din: 
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- tronsonul pe aleea de legătură dintre str. Brestei și str. Poligonului – cu Dn 500 mm, 
L=500m (executat); 

- tronsonul pe str. Brestei situat între zona foraj IPEG și intersecția cu str. Fermierului – 
Dn 250-315 mm, L=300m (nu este executat); 

tronsonul pe str. Brestei situat între intersecția cu Aleea IV Brestei și      
intersecția cu str. Fermierului – Dn 315-400mm, L=700m (executat 450m); 

În cadrul Programului de investiţii finanţate prin POS Mediu din Fondul de 
Coeziune este cuprins proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Dolj”. Lucrările cuprinse în proiect a se realiza în Municipiul Craiova 
sunt reabilitarea unor reţele de distribuţie a apei potabile cu o lungime de cca.35 km, a 
căminelor de vane şi branşamentelor aferente, extinderea reţelei de canalizare 
menajere în cartierele Bariera Vâlcii, Romaneşti şi Veteranilor – CL1 “Reabilitarea şi 
extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova”, 
reabilitarea Staţiei de Apă Işalniţa - CL 2 „Reabilitarea Staţiei de Tratare Apă Işalniţa” , 
construirea platformei de nămol la Staţia de Epurare Craiova – CL4 „Halda de nămol la 
Staţia de Epurare Craiova” şi furnizarea unor echipamente de detecţie pierderi apă, 
întreţinere canalizare, echipament topografic şi pentru GIS. 

1. Contractul de lucrari CL1 Craiova – “Extinderea și reabilitarea rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Craiova” 

Indicatori principali si stadiu actual: 
Alimentare cu apa: propus 34.528 m, executat 26.012 m, realizat 75,34%; 
-   Canalizare menajera: propus 70.256 m, executat 56.130,80 m, realizat 79,89% 
2. Contractul de lucrari CL2 Isalnita - “Reabilitarea statiei de tratare Isalnita” 
Indicatori principali si stadiu actual:  
propus - reabilitare statie pompare apa bruta, reabilitare/reconstruire camere 

distributie, reabilitare/reconstruire decantoare, reabilitare 14 filtre gravitationale, 
reabilitare facilitate preparare sulfat aluminiu si cladiri reactivi, reabilitare statie pompare 
apa tratata, inlocuire instalatii mecanice, electrice si auxiliare, integrare in sistem 
SCADA, echipare laborator statie tratare. Lucrarile sunt realizate in proportie de 
61,50%. 

3. Contractul de lucrari CL4 Făcăi - “Halda de namol Statia de epurare Craiova” 
Indicatori principali si stadiu actual:  
propus - proiectarea si executia unei platforme de depozitarea namolului rezultat 

de la statiile de epurare din judetul Dolj capabila sa suporte incarcarile provenite din 
namolul depozitat pentru un volum de 100.000 mc pe o inaltime de 6,80 m si din 
utilajele de transport si manipulare ale acestuia. Lucrarile au fost finalizate, iar receptia 
la terminarea lucrarilor s-a efectuat in data de 20.11.2014. 

 
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 
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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 
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 
 

Regia Autonoma de Transport Craiova, este o regie autonoma în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, responsabilă cu activitatea de transport în 
comun la nivelul municipiului Craiova. 
 RAT Craiova își desfășoara activitatea de bază prin doua tipuri de transport 
public de persoane: transport electric (tramvai) și auto (autobuze). Începând cu luna 
mai 2013, transportul călătorilor cu tramvaiul a fost întreruptă, urmare a proiectului de 
înlocuire a căii de rulare derulat de Primaria Craiova, pe perioada derulării lucrărilor 
traseele rețelei de tramvai fiind deservite de autobuze.  

 
Aspecte financiare 
Din cifra de afaceri netă în sumă de 35156161 lei înregistrată în evidența 

financiar-contabilă la 31.12.2014, veniturile din vânzări  bilete și abonamente reprezintă 
42.82%, ponderea veniturilor celorlalate activități fiind următoarea:  
 - venituri din curse speciale 4.48%; 
 - venituri din ITP, ridicari auto, inchiriere spatii publicitare 1.53%; 
 - veniturile din subventii de exploatare aprobate de Primaria Craiova pe parcursul 
anului 2014 au fost în suma de 17 636 201 lei, reprezentand 50.16% din cifra de 
afaceri. 
         Subvenția a fost primită de RAT Craiova în anul 2014, în baza HCL nr. 
81/23.02.2012  urmare a  facilităților acordate de Primăria Municipiului Craiova, pentru 
anumite categorii de persoane astfel: 

• gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova, cu un venit net 
din pensie de pană la 1000 lei/luna și cei cu varste peste 70 ani; 

• subventionarea cu 50% pentru orice tip de abonament pentru pensionarii cu 
domiciliul în municipiul Craiova cu un venit net din pensie de peste 
1000lei/luna; 

• subvenționarea cu 50% din prețul abonamentelor pe o singură linie de 
transport, pentru elevii și studenții care frecventează prin cursuri de zi, instituții 
de învățământ autorizate din  municipiul Craiova; 

• subventionarea diferenței dintre veniturile și cheltuielile lunare aferente 
activitații de bază. 
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 De asemenea, subvenția de exploatare primită de la Primăria Municipiului 
Craiova în anul 2014, a cuprins și gratuitățile pentru transportul în comun de care 
beneficiază anumiți cetățeni în baza unor legi speciale: Legea 44/1994, Legea 
341/2004, Legea 448/2006 si Decret-lege 118/1990. 
 RAT Craiova a primit de la bugetul local în anul 2014 și subvenții pentru investiții 
în sumă de 3 688 000 lei, în vederea achitării ratelor de credit bancar, contractat în anii 
anteriori pentru achiziția de mijloace de transport. 
 Sursele de finanţare a serviciului de transport local au fost cuprinse în Hotărârea 
Consiliului Local de aprobare a bugetului propriu  regiei pe anul 2014. 
 În municipiul Craiova, pe langa Regia Autonoma de Transport care isi desfasoara 
activitatea sub tutela Consiliului Local, mai există un operator privat care întreţine o 
concurenţă, nu întotdeauna loială, cauzata de deservirea acelorasi trasee.  
 În anul 2014, o atenție deosebita s-a acordat corelarii capacității de transport a 
regiei cu fluxul de călători. Astfel, s-a urmărit în permanență ca graficele de circulație 
ale tuturor traseelor sa fie flexibile și adaptate la traficul fiecarei zone. 
 S-a urmarit continuu îmbunătățirea condițiilor de transport a călătorilor, dar și 
reducerea cheltuielilor de exploatare, prin optimizarea transportului în comun și prin 
achiziții de piese, materiale și servicii cu costuri reduse. 

 
Parcul de vehicule 

 Regia Autonomă de Transport Craiova dispune de un parc de mijloace de 
transport format din: 

- 173 autobuze, reprezentând 86 % din totalul parcului; 
- 29 tramvaie reprezentând 14 % din totalul parcului; 
Capacitatea totala de transport a regiei este de 13456 călători/cursă pentru 

transportul rutier. 
Capacitatea de utilizare a parcului s-a estimat la un procent mediu de 80%.  

 În anul 2014, a fost incheiat un acord cadru de achiziție autobuze pentru 
următorii 4 ani, prin licitația organizată de Primăria Municipiului Craiova, sprijinită din 
punct de vedere tehnic de către R.A.T. Craiova. În baza acordului a fost încheiat primul 
contract subsecvent pentru furnizarea a 17 autobuze, care în luna noiembrie au fost 
puse în circulație. Ultima investiție în autobuze noi s-a derulat în anul 2008, fiind 
prioritară investiția în transportul public de călători, dupa o pauză de 6 ani, pentru un 
oraș – reședință de județ, de mărimea și puterea economică a Craiovei. Pentru anul 
2015 se continuă politica investițională în rețeaua de trasnsport și implicit în înnoirea 
parcului existent cu încă 17 autobuze ce corespund normei de poluare EURO6, de care 
puține orașe din Romania se bucură. 
 Au fost modernizate cinci stații de așteptare prin amplasarea de adăposturi 
pentru călători. Totodată, pe cele 17 trasee de autobuz ale R.A.T. Craiova, au fost 
montate un număr de 269 panouri de afișare tip steag și un număr de 103 bancuțe de 
așteptare în stații. 
 De asemenea, în cadrul Secției Tramvai a fost realizată reparația curentă 
dezvoltată pentru cinci tramvaie 100% și pentru alte două în proporție de 65%, cu un 
preț mediu de 10.000 EURO /tramvai, efectuând urmatoarele operații: 
−înlocuire bandaje, cuplaje elastice pe roată și osie;  
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−verificare motoare, tracțiune și toate componentele electromagnetice; 
−confecționari metalice față-spate tramvai; 
−confectionare capace laterale boghiu, tinichigerie uși și scări pentru urcare-coborare; 
−confectionare burduf articulație; 
−curățire caroserie, chituire, șlefuire și vopsire interior-exterior; 
−înlocuire instalație electrică, lămpi iluminat, lambriu, faruri, lămpi semnalizare, poziții, 
triple spate, oglinzi retrovizoare, lambriu interior, covor antiderapant PVC; 
−lipit autocolant. 
 Prin lucrările realizate s-a urmărit o schimbare fundamentală atât în ceea ce 
privește calitatea și confortul călătorilor, funcționarea în ansamblu a tramvaiului cât și 
realizarea unei estetici total diferite cu impact atât pentru cetățenii Craiovei cât și pentru 
vizitatori. 

 
 
 

  



25 

 

Pieţe şi târguri 
Venituri totale realizate în anul 2014 au fost în sumă de 7.964,80 mii lei față de 

veniturile prognozate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli în sumă de 7.916 mii lei, 
înregistrându-se o depasire cu 48,80 mii lei, procent de realizare a veniturilor de 
100,62%. 

Cheltuielile totale realizate au fost în sumă de 7.265,82 mii lei, față de cheltuielile   
prognozate în buget, în sumă de 7.690 mii lei, realizându-se o economie de 424,18 lei, 
procentul de realizare a cheltuielilor fiind de 94,48%. 

Societatea a realizat în anul 2014 un profit brut în suma de 698,98 mii lei, față de 
cel prognozat în suma de 56 mii lei, procentul de realizare fiind de 273,04%. 

În anul 2014, au fost stabilite ca obiective de investitii modernizarea pietelor: 
acoperiș piața centală și amenajare parcare auto, modernizare piața Rovine și piața 
Gării lucrări care au fost inițiate în cursul anului urmând a se finaliza în anul 2015.  

S-a realizat instalația electrică din Târgul Municipal, Piața Craiovița a fost 
prevazută cu mese noi de fibra de sticlă destinate producătorilor agricoli iar în Piața 
Centrală a fost renovata hala de legume fructe. 

Obținerea acestor rezultate performante se datoreaza masurilor luate în vederea 
eficientizării activității desfasurate în fiecare piață, precum și dării în folosință a Târgului 
municipal Caracal, care a adus în primele 4 luni ale anului 2014 venituri în sumă de  
541 mii lei. 

 

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.  
        Totalul fondurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor în anul 2014 au fost:   

- 6987 mii lei pentru capitolul sanatate, asistenta medicala prin cabinetele 
medicale din institutiile de invatamant și plăți recuperate din anii precedenți 30 
mii lei; 

- 3163 mii lei pentru capitolul asistenta sociala (creșe și îngrijire persoane   
vârstnice), și 3 mii lei, plăți recuperate din anii precedenți; 

- 6992 mii lei la capitolul sectiunea de funcționare din care cheltuieli de 
personal pentru un numar de 190 salariați în sumă de 6802 mii lei și 
cheltuieli cu bunurile si serviciile  în sumă de 190 mii lei, din care: 10mii lei 
pentru formulare medicale, tipizate, registre speciale, retete speciale emise de 
catre CAS Dolj, 1 mie lei materiale  de curățenie destinate Dispensarului 
Studentesc, 27 mii lei fonduri consumate pentru ridicarea deșeurilor 
medicale,întreținerea aparaturii stomatologice, efectuarea analizelor medicale 
obligatorii pentru peronalul cabinetelor medicale, 3 mii lei pentru mici lucrări de 
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reparații curente (2 mii lei din sponsorizări) pentru Dispensarul 
Studențesc(contravaloarea materialelor), 138 mii lei pentru dotarea cu 
medicamente, materiale  sanitare și dezinfectanți a cabinetelor școlare 
(medicamente 80 mii lei, materiale sanitare 52 mii lei, dezin-ectanți7 mii lei), 11 
mii lei achiziționare de instrumentar medical pentru cabinetele de medicina 
dentara și mobilier pentru cabinet medical Dispensar Studentesc (2 mii lei 
sponsorizare); 

- la secțiunea de dezvoltare fonduri  în suma de 25 mii lei sponsorizare pentru 
achizitionarea unui ecograf destinat  cabinetului medical al Dispensarului 
Studențesc. 

   
Au fost efectuate reparații de către personalul propriu la următoarele 

unități: 
- Creșa nr 1 - lucrări de igienizari, zugrăveli în grupul sanitar, oficiu și vestiare, alte 

lucrări sanitare, termice (lucrări la magistralele de alimentare cu apă rece cât și 
cu apă caldă) lucrări la instalația electrică (înlocuire baterii, tuburi fluorescente, 
becuri ș.a); 

- Creșa nr 2 - lucrări de igienizare la magazia de alimente și oficiu, alte inervenții la 
încuietori, feronerie, schimbări baterii,tuburi electrice etc.; 

- Creșa nr 4 - lucrări de igienizări în dormitoare și magazia de alimente, lucrări de 
intervenție la conducta de apă pluvială; 

- Creșa nr 5 – lucrări de igienizări la magazia de alimente și grupul sanitar, lucrări 
la instalații sanitare (schimbat baterii la grupul sanitar), lucrări electrice (înlocuire 
becuri economice); 

- Creșa nr 6 - lucrări de igienizari în dormitoare, bucatărie, spalatorie, vestiare, 
reparații instalații sanitare subsol, înlocuire baterii din grupuri sanitare; 

- Creșa nr.7 - lucrări de igienizare, zugrăveli în bucătărie, lucrări electrice în 
bucătărie, reparație instalație sanitară în bucătărie; 

- Creșa nr. 8 - lucrări de igienizare, zugrăveli în bucatarie și cabinetul medical, alte 
lucrări de instalații sanitare, electrice etc.; 

- Creșa nr 9 - lucrări de reparații determinate de defectarea pompei sumersibile de 
ape murdare. 

Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova 
 

        Modul de cheltuire a sumelor alocate: 

- Utilități - 2190634 lei 
- Prestări servicii (service aparatură medicală, servicii paraclinice, ridicare deșeuri) 

-  1214263 lei 
- Obiecte de inventar – 381729 lei 
- Alte materiale (furnituri, materiale de curățenie, carburanți, piese de schimb, 

reactivi, dezinfectanți, hrană, medicamente, materiale sanitare, deplasări, 
pregatire profesionala) – 9909066 lei 

- Alte materiale de intreținere – 477769 lei 
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- Lucrări de reparații curente, dupa cum urmează: 
 

Denumire lucrare Stadiul de  
implementare 

Realizari 
lei 

Lucrări de reparații curente și igienizări la 
Maternitate și Pediatrie 100% 469874 

Lucrări de igenizare și renovare (vopsitorie, 
înlocuire covoare, înlocuire tâmplărie) –  
Pediatrie  

100% 77840 

Lucrări de renovare (reparații la instalația 
electrică și sanitară) – Maternitate 
 

100% 123849 

Lucrări de reparații la pardoseli saloane și săli 
de tratament 
 

100% 44826 

Lucrări de renovare acoperiș – Maternitate   
 90% 229056 

 

Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
 

        Modul de cheltuire a sumelor alocate: 
- Utilități – 750 911.60 lei; 
- Servicii – 323 354.97 lei (întreținere instalații termice și sanitare, întreținere 

ascensor, servicii telefonie etc.); 
- Obiecte inventar – 75 646.50 lei (mobilier saloane, paturi spital, dispenser săpun 

lichid și hârtie pliată); 
- Alte materiale pentru întreținere și funcționare - 200765.06 lei (carburanți, 

dezinfectanți, materiale curățenie etc.); 
- Lucrări reparații curente – 1 048 560.64 lei astfel: 

 
Denumire lucrare Stadiul de  

implementare 
Realizari 

lei 
Lucrări de reparații și igienizări Clinica 
Psihiatrie I 

100% 154 942.04  

Lucrări de reparații și igienizare bloc alimentar 
secția exterioară Cronici Melinești 

100% 18 518.84  

Reparație acoperiș țiglă metalică profilată tip 
Lindab PSIHIATRIE I 

100% 30 045.58  

Reparații și igienizare Neurologie Clinica 
Neurologie I și Clinica Neurologie II 

100% 173 535.89  

Lucrări de Reparații învelitoare acoperiș 
cladire Clinica Psihiatrie II 

100% 104 895.38  
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Denumire lucrare Stadiul de  
implementare 

Realizari 
lei 

Lucrări de reparații, finisaje și instalații Clinica 
de Psihiatrie II - ARIPA FEMEI 

100% 101 076.10  

Reparații laborator anatomie patolologica 100% 65 276.63  
Lucrări de reparații igienizari izolatoare, 
saloane, bai, spatii de inv. si holuri acces 
Clinica Psihiatrie I 

100% 69 020.97  

Lucrări de reparații, finisaje și instalatii Clinica 
de Psihiatrie II - ARIPA BARBATI 

100% 139 252 lei 

Lucrări de reparații și igienizări holuri parter 
Neurologie 

100% 20 963.82  

Lucrări de amenajare sala de joc copii 
Neuropsihiatrie Infantila 

100% 11 821.32  

Lucrări de reparații și igienizari holuri, cabinet 
medici Neurologie I si Neurologie II 

100% 94 197.32  

Lucrări de înlocuire traseu termic de apa 
potabila și menajera la Sectia Neuropsihiatrie 
Infantila 

100% 29 930.77  

Lucrări de reparații și igienizari Bloc alimentar 
sediu principal Calea Bucuresti nr.99 

100% 25 982.23  

Lucrări de reparații și igienizari sala de mese 
Clinica Neurolgie  

100% 9 101.75  

 
 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”  
 
 Doarece în ultimii 25 – 30 de ani sumele alocate pentru reparații au fost minime 
iar cele pentru investiții aproape inexistente s-au acumulat „intarzieri” în modernizarea 
și dotarea spitalului cu utilaje şi aparatura necesara. 
 Prin preluarea spitalului în administrarea Primăriei Craiova s-a început un 
program de reabilitate în toate privintele a spitalului cu sume puse la dispozitie de 
primarie. 

Structura veniturilor 
În cadrul anului 2014 Spitalul a realizat venituri în valoare de 35.838.312,69 

lei care se detaliaza astfel:      
- Venituri din contractele încheiate cu CAS Dolj, DSP Dolj și venituri proprii 

32.488.626,97. lei  
- Venituri din studii şi cercetării 51.850,54 lei  
- Venituri din diferențe de curs valutar 542,21 lei + venit din dobanzi 746,08 lei 
- Subvenții de la bugetul local 3.214.676,6 lei  
- Venituri din lucrări și servicii primite cu titlul gratuit 81.870,19 lei 

(medicamente), obiecte de inventar, mijloace fixe, alimente. 
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Cheltuielile anului 2014, în valoare de 34.296.622,26 lei se detaliază astfel: 
- cheltuieli privind stocurile 8.692.225,75 lei (hrana, materiale consumabile, 
medicamente, vaccinuri, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți...) 
- cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti 2.349.396,02 (încalzit, iluminat, apa 
canal intretinere, reparatii, chirii,  etc) 
- cheltuieli cu alte servicii 965.052 (poșta, transport) 
- cheltuieli cu alte impozite, taxe  si varsaminte  10.541,43 lei 
- cheltuieli cu salariul personalului 15.716.094 lei.  
- cheltuieli cu tichete de masa 754.682,91 lei  
- cheltuieli ale angajatorului și angajatilor 4.962.820 lei 
- cheltuieli cu diferente de curs 409,05 lei  
- cheltuieli privind amortizarea 845.205,19 lei  
- cheltuieli cu deplasari 195 lei 

În anul 2014, s-a înregistrat excedent în suma totala de 1.541.690,43 lei.  
Cu privire la activitatea de investitii în anul 2014, unitatea noastra din subventile 

primite de la bugetele locale pentru finantarea cheltuililor de capital a achizitinat 
urmatoarele: 

- paturi spital cu saltea - 148.304 lei 
- set mobilier recoltare sange - 11.695,68 lei 
- sistem climatizare - 160.000 lei 
- reparatie capitala lifturi - 160.000 lei 

                               
Din sumele alocate de la bugetul local institutia a efectuat si urmatoarele 

reparatii: 
  - lucrari de reparatii cazan abur – 87.022,91 lei 
 - lucrari reparatii boiler 1 – 32.975 lei 
 - lucrari de reparatii boiler 2 – 37.850,06 
 - lucrari de igienizari tamplarie PVC si aluminiu 99.227,03 lei 
          - lucrari reparatii acoperis 39.183,18 lei.  
          - lucrari de reparatii, igienizari si compartimentare etaj II  554.817,23 lei 
          - lucrari de reparatii canalizare 160.704,00 lei 

 

Administrare şi întreţinere drumuri 
  

Pentru activitatea de administrare si întreţinere drumuri, în anul 2014 a fost în 
derulare Contractul subsecvent de lucrări nr. 145380/09.10.2014 - „Lucrări de reparaţii 
şi întreţinere străzi, alei, trotuare şi parcări in municipiul Craiova” la Acordul Cadru de 
Lucrări nr. 145257/09.10.2014 şi Gestiunea Directă pentru activitatea de „Întreţinere şi 
repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec 
optimal”, în conformitate cu Programul de reparaţii străzi pe anul 2014. 

Pentru asigurarea sistemului de comunicaţii rutiere şi pietonale în condiţii 
de calitate şi siguranţă în exploatare în municipiului Craiova prin finalizarea 
contractelor primite, activităţile desfăşurate au fost următoarele: 

I. În anul 2014, în baza contractului subsecvent, au fost disponibilizate fonduri în 
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valoare de 5.192.264,19 lei. Au fost exeutate următoarele lucrări: 
- cartier Craiovita Noua zona Posta – alei, trotuare si parcari 
- cartier George Enescu zona strazii Dâmbovita - alei, trotuare si parcari 
- str. C.D.Fortunescu – asternere covor asfaltic, inlocuire borduri, refacere 
trotuare 
- str. Gheorghe Bibescu - asternere covor asfaltic, inlocuire borduri, refacere 
trotuare 
- str. Sfintii Apostoli – semicovoare asfaltice 
- str. Imparatul Traian - semicovoare asfaltice 
- str. Sararilor - semicovoare asfaltice 
- str. Vasile Lupu - semicovoare asfaltice 
- str. Ana Ipatescu - semicovoare asfaltice 
- intersectia strazilor Ana Ipatescu- Corneliu Coposu- Caracal – covor asfaltic 

 
II.  Lucrările executate în anul 2014, în conformitate cu Gestiunea Directă aferentă 

activităţii de „Întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră 
brută, piatră spartă şi amestec optimal” au fost în valoare de 6.058.821,05 lei, din care: 

- lucrări de întreţinere şi reparaţii cu pavaj din piatră brută pe străzile: Buziaş, 
Aleea I Bucegi, Sadu (tronson cuprins între str. Vaslui şi str. Paroşeni), Paroşeni 
(tronson cuprins între str. Sadu şi str. Tîrnava), Rosmarinilor, Spiru Haret, Gradişte, 
Preajba  (tronson cuprins între bvd. Ştirbei Vodă şi str. Paroşeni), Săcelu, Corabia, 
Bucovăţ, Isvarna, Sovata, Drumul Fabricii, Banatului (tronson cuprins între str. Siretului 
şi str. Olăneşti), Eroul Necunoscut, Nectarului, Dimitrie Grecescu, Ioan Budai Deleanu, 
Dorobanţilor, Trotuşului şi Cerbului; 

- lucrări de întreţinere şi reparaţii cu piatră spartă pe străzile: Merişorului, Bîlteni, 
Aleea II Banu Stepan, Buşteni, Carpenului, Drumul Corneşului, Fîntîna Popova, Izvorul 
Rece, Troaca, Calea Brezei, Leandrului, Măghiranului, Bărbătrşti, Aleea I Şimnic, 
Muntenia, Arad, Braşov, Marinei (zona A.N.L.-uri), Vînători de Munte (zona A.N.L.-uri), 
Eroii Sanitari (zona A.N.L.-uri), Artileriei (zona A.N.L.-uri), Geniştilor (zona A.N.L.-uri), 
Drumul Industriilor, Mesteacănului, Deceneu, Sovata, Izvorului, Drumul Apelor, Aleea II 
Drumul Fabricii, Aleea I Maria Rosetti, Cantonului, Aleea II Cantonului, Aleea II Drumul 
Ungurenilor, Vişinului, Murelor, Viorele, Călimanului, Aleea Corneşului, Lăcrămioarei şi 
Mălinului. 

Activitatea de întreţinere şi reparaţii străzi cu îmbrăcaminte din piatra brută şi 
amestec optimal, realizată de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova în anul 2014 se prezintă 
astfel: 

Pavaj piatră cubică şi 
bolovani de râu 

 
Balastare - piatră spartă 

 
 

Pavaj unibloc 

ml mp ml mp mp 

6382 36377,44 26517,5 132587,44 5627.26 
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Administrarea zonelor 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 825 de hectare de spaţii verzi, iar acţiunile de redistribuire duc 
la o creştere a acestei suprafeţe. 
   În anul 2014 au fost amenajate zone verzi noi în cartierul Craioviţa Nouă - zona 
 Poştă şi Casa Studenţilor, având o suprafaţă de 540 mp. 
  Activitățile de înfrumusețare a zonelor verzi au fost executate de către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, operatorul economic care administrează prin gestiune directă 
activitatea de întreţinere a spațiilor verzi. 
  Au fost reamenajate următoarele locaţii: Grădina Madonna Dudu, Muzeul 
 Olteniei, Grădina Independenţa, Squar Sf. Dumitru, Calea Severinului, B-dul Ştirbei 
Vodă, Banca Religiilor, Teatru Colibri, Casa Armatei, Grădina  Mihai  Bravu. 
  În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2014 pe această activitate au fost 
 desfăşurate următoarele lucrări: 
  -  tăieri de regenerare la arbori, arbuşti si garduri vii; 

   -  tăieri de corecţie la arbori; 
   -  tăieri arbori uscaţi, înclinaţi, arbori care afectează reţelele de apă, canalizare,  

 termoficare, scos rădăcini; 
   -  lucrări de întreţinere spaţii verzi, pe bulevarde, aliniamente stradale, grădini,  

 parcuri; 
   -  defrişat manual suprafeţe; 

  -  încărcat şi transport resturi vegetale;  
  -  întreţinerea curăţeniei; 
  -  lucrări de întreţinere spaţii verzi în asociaţiile de proprietari; 
  -  măturat alei, întreţinerea curăţeniei şi pentru 102 locuri de joacă, precum şi a  
 celor 20 foişoare; 
  -  s-au reamenajat zone verzi în toate cartierele oraşului; 
  -  tratamente, administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice şi organice. 
 - a fost plantat material dendrofloricol, astfel: arbori (pin, molid, mesteacăn, 
 stejar, stejar roşu, paltin, etc), arbuşti (thuya, ienupăr, spireea, etc), gard viu 
(ligustrum, buxus), trandafir, flori bienale, flori anuale, flori perene, rulouri de gazon 
(cart. Craioviţa Nouă – zona Poştă, Ciupercă, Grădina Independenţa, Grădina 
Madonna Dudu, Grădina Mihai Bravu, etc.). 
 Activitățile de plantare au fost asigurate atât de producția proprie cât și de 
achiziția de material dendrofloricol de la terți. Situația statistică se prezintă astfel:  
  
Productie proprie: 

- Arbori    = 1222 buc  
- Arbuşti    = 1685 buc  
- Gard viu    = 37465 buc/fire  
- Plante anuale  = 75942 buc  
- Plante perene  = 9940 buc 
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Achizitii terţi: 
- Arbori    = 158 buc  
- Arbuşti    = 4922 buc  
- Gard viu    = 535 buc  
- Plante anuale  = 76500 buc  
- Plante biennale  = 49658 buc 
- Plante perene  = 128060 buc 
- Gazon rulou   = 13740 mp 
 

 
 

   
 

        
 

Iluminat Public 
 

Activitatea de iluminat public în municipiul Craiova, presupune lucrări de 
menţinere a sistemului de iluminat public, consum de energie electrică din  iluminatul 
public, activitatea de iluminat ornamental, consum de energie electrică la semafoare şi 
fântâni arteziene, lucrări de asistenţă tehnică şi consum de energie  electrică pentru 
manifestări cultural- sportive. 
 Pentru lucrările de întreţinere -menţinere in anul 2014, prevederile bugetare 
iniţiale au fost de 724.000 lei, prevederile definitive au fost de 500.000 lei, din acestea 



33 

 

cheltuindu-se 485.134 lei. 
Pentru activitatea de mentinere a Sistemului de Iluminat Public s-au efectuat un 

număr de 2.425 intervenţii şi au fost utilizate următoarele  componente: 
- lampi – 1.197 buc; 
- balasturi –  265 buc; 
- ignitere –  655 buc; 
- menţinere reţea – 308 buc. 
Pentru consumul de energie electrică din iluminatul public in anul 2014, 

prevederile bugetare iniţiale au fost de 5.301.000 lei, prevederile definitive au fost de 
6.050.000 lei, din acestea cheltuindu-se  6.033.677 lei. 

Pentru consumul de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene in anul       
2014, prevederile bugetare iniţiale au fost de 700.000 lei, prevederile definitive au fost 
de 1.280.000 lei, din acestea cheltuindu-se 1.220.637,76 lei. 

Pentru lucrările de asistenţă tehnică şi consumul de energie electrică din 
manifestările cultural-sportive în anul 2014  prevederile bugetare iniţiale au fost de 
300.000 lei, prevederile definitive au fost de 550.000 lei, din acestea  cheltuindu-se 
501.107 lei. 

Pentru asigurarea unui cadru cât mai plăcut, specific sărbătorilor de iarnă, in 
municipiul Craiova, in lunile noiembrie si decembrie, s-au montat figurine luminoase, 
baghete luminoase ghirlande de becuri policrome, motive cu furtun luminos si perdele 
luminoase.  

Zonele din municipiul Craiova în care au fost executate aceste lucrări sunt: 
English Park, Parc Teatru Naţional, Piaţa Prefecturii, Calea Bucureşti, str. A.I. Cuza, str. 
Romul, str. Unirii, str. Arieş, str. Lipscani, Parc Nicolae  Romanescu, Piaţa Gării, str. 
Duiliu Marcu, str. George Enescu, str. 1 Decembrie 1918, sensurile giratorii din 
municipiul Craiova. 

  

Mobilier stradal  
 

  S-au executat lucrări de întreţinere, reparaţii şi de curăţire la fântânile arteziene 
de pe domeniul public. Curăţirea şi spălarea fântânilor arteziene, s-a făcut ori de cate 
 ori a fost nevoie, suprafaţa totală a bazinelor spălate şi curăţite pe lună, în această 
 perioadă fiind de cca 6099 mp. De asemenea s-au executat lucrări de curăţire a 
 placajelor de marmură sau granit la fântânile arteziene de pe domeniul public în 
 suprafaţă de cca 445mp/lună. 
  S-au executat lucrări de reparaţii, întreţinere, înlocuire la cca. 7000 metri liniari 
 reţea de hidranţi de grădină, strada Carol I, zona  Brazda lui Novac, Craioviţa Noua - 
Big Vechi, zona George Enescu, zona Gară. 
  La solicitarea asociaţiilor de proprietari în perioada  ianuarie – decembrie  2014, 
 s-au efectuat următoarele lucrări: 

- s-a înlocuit şi montat pe domeniul public al municipiului Craiova cca 29650 
metri liniari gard metalic; 

- au fost montate 479 coşuri de gunoi; 
- s-au executat lucrări de reparaţii şi întreţinere la locurile de joacă, unde s-a 
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montat 1080 metri liniari gard; 
- s-au montat 73 bănci agrement şi s-au reparat si vopsit 1020 bucăţi; 
- au fost amplasate 24 mese de şah 
- s-au executat lucrări de reparaţii la foişoarele de pe  domeniul public. 

           Suma cheltuită pentru activităţile de montare, reparaţii, întreţinere mobilier stradal  
 în anul 2014 este de 2.171.000 lei. 
 

Distribuția energiei termice 
  

Pentru eficientizarea energetică a sistemului centralizat de furnizare a energiei 
termice în anul 2007 s-a trecut la transformarea a 11 centrale termice în puncte termice 
moderne, complet automatizate şi până la începutul anului 2014 s-au modernizat încă 
15 puncte termice.  

Pană la sfârşitul anului 2014 au fost reabilitați cca. 125 km de conductă, 
rămânând cca. 355 km, care în viitor va trebui modernizată. 

Investiţiile în infrastructura serviciului aferente reabilitării reţelelor termice pentru 
anul 2014 se ridică la suma de 1.610.801,58 lei, sumă care reprezintă reabilitarea a 
aproximativ 18 km de țeavă, echivalentul a aproximativ 5 km de canal termic.  

Pentru lucrările de înlocuire a distribuției pe verticală în distribuție pe orizontală și 
contorizare individuală Termo Craiova SRL și-a luat angajamentul să le execute gratuit 
în baza unei documentații tehnice elaborată de o firmă autorizată și cu obligația 
consumatorilor de a suporta cheltuielile cu materialele și contorizarea individuală.  

Menționăm că în acest moment sunt executate două scări de bloc, bloc 201E 
Craiovița Nouă și N4 Calea București pe proiecte pilot și blocul 9 Craiovița Nouă la 
solicitarea locatarilor dar care nu este finalizat datorită imposibilității suportării 
cheltuielilor cu contorizarea individuală de către o parte din locatarii blocului. În acest 
sens a mai fost o singură solicitare fără finalizare întrucât proprietari nu au reusit să 
strângă fondurile necesare.      

În urma executării lucrărilor de reabilitare la rețele termice, în vederea aducerii 
carosabilului și trotuarelor la starea inițială au fost executate lucrări de asfaltare și 
betonare în anul 2014 valoare fondurilor disponibilizate a fost de 709.954,71 lei fără 
TVA.  

Au executate reparatii la terasele a 23 puncte termice (costurile ridicându-se la 
suma de 1.090.615,25 lei fără TVA).  

La finalul anului 2014, luna decembrie, s-au pus în funcțiune instalațiile de 
preluare apă de adaos din instalația agent primar (retur) pentru toate PT-urile (în 
valoare de 127.037,89 lei fără TVA). 
         În anul 2014 a demarat și s-a finalizat acțiunea de monitorizare în 35 puncte 
termice nemodernizate, iar din acestea în două PT-uri, PT 2 Valea Roșie și PT 23 
August, s-au executat și lucrări de automatizare pentru furnizarea apei calde de 
consum (valoarea totală a lucrărilor este de 339.687,09 lei fără TVA).     
  Pentru facturarea serviciilor prestate populatiei si agentilor economici, incepand 
cu data de 23.10.2012  se practica urmatoarele tarife:  
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- 253,72  lei / Gcal cu TVA ( tarif CEN + tarif SC )  pentru energia termica preluata 
de la Complexul Energetic Oltenia destinata populatie si agentilor economici . 

- 335.15 lei / Gcal cu TVA pentru energia termica produsa prin centralele termice 
pe gaz pentru populatie 

- 269.59 lei / Gcal cu TVA  pentru energia termica produsa prin centralele termice 
pe gaz pentru agenti economici. 

  În calculatia de pret pentru stabilirea tarifului de distributie, ANRSC Bucuresti a 
acceptat o pierdere tehnologica de 16.2%. 

Subventia pentru energie termica distribuita este  de 33.22 lei / Gcal cu TVA si de 
114.65 lei / Gcal cu TVA pentru energia termica produsa . 
  Pretul de facturare catre populatie este de 220.50 lei / Gcal . 
  Din bilantul contabil al societatii se poate observa ca in anii 2012, 2013 si 2014 
rezultatul financiar al SC Termo Craiova SRL a fost influentat negativ de valoarea 
penalitatilor de intarziere facturate de Complexul Energetic Oltenia astfel :  

- 17.493.527  lei in anul 2012 
- 18.504.821  lei in anul 2013 
- 18.371.707  lei in anul 2014  

      De asemenea, o influenta negativa a avut nivelul ridicat al pierderilor de agent 
termic peste limita tehnologica de 16.20 % luata in calcul de ANRSC Bucuresti la 
aprobarea tarifelor .  
  Prin deducerea din costurile societatii a tutror categoriilor de cheltuieli, SC Termo 
Craiova SRL, ar fi inregistrat la data de 30.11.2014 o pierdere de 11.987.254  lei fata de 
45.999.224 lei cat s-a inregsitart in contabilitate. Rezultatul nefavorabil inregistrat de SC 
Termo SRL Craiova in anul 2014 se datoreaza si temperaturilor crescute care au 
generat venituri mai mici cu suma de 12.995.736 lei.  
  De menționat este faptul ca toate cheltuielile generatoare de pierderi financiare, 
nu au fost avute in vedere la stabilirea tarifului de furnizare a agentului termic aprobat in 
data de 29.11.2012 de catre ANRSC Bucuresti, ele ele neputand fi astfel acoperite prin 
pret.     
 

Salubritate 
 
SC Salubritate Craiova SRL, societate comercială care are ca asociați Consiliul 

Local al Municipiului Craiova, cu 10 părți sociale, Consiliul Local al Comunei Vârvoru de 
Jos, cu 5 părți sociale și Consiliul Local al Comunei Ișalnița, cu 5 părți sociale, a 
gestionat în 2014 unele activități ale serviciului de salubrizare, gestiune delegată prin 
contracte, cum sunt: precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale și a 
celor rezultate din construcții, depozitarea controlată a acestor deșeuri, gestionarea 
câinilor fără stăpân, salubrizarea stradală, dezinsecția, deratizarea și dezinfecția și 
curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune 
pe timp de polei sau îngheț. 

În prestarea activităților ce i-au fost delegate, SC Salubritate Craiova SRL a avut 
în vedere respectarea unor principii de bază, cum sunt asigurarea și garantarea calității 
serviciilor oferite, în acord cu cerințele și nivelul de calitate solicitate de către 
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beneficiari, precum și asigurarea unui mediu și echipament de lucru adecvate în 
vederea reducerii impactului asupra mediului și a riscurilor pentru sănătatea și 
securitatea ocupațională. 

Concomitent cu asigurarea unor servicii la standarde calitative cât mai înalte, SC 
Salubritate Craiova SRL a vizat și îmbunătățirea continuă a situației financiare a 
societății. Veniturile totale realizate în anul 2014 au fost de 37.571 mii lei, cel mai 
mare nivel înregistrat de la înființarea societății, în timp ce profitul a fost de 3,44 
milioane lei. 
 

Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor 
În cursul anului 2014, de pe raza municipiului Craiova, a fost colectată și 

depozitată în depozitul ecologic Mofleni, administrat de compania EcoSud, o cantitate 
de 78.359,74 tone de deșeuri. Lunar, în medie, 201.000 craioveni au beneficiat de 
serviciile de colectare și transport prestate de SC Salubritate Craiova SRL, 
societatea depunând eforturi constante pentru mărirea numărului de abonați, în scopul 
reducerii depozitelor necontrolate de deșeuri de pe teritoriul municipiului. 

În perioada menționată anterior, au fost colectate și livrate către operatori 
autorizați următoarele cantități de deșeuri reciclabile: 147,508 tone hârtie-carton, 
13,099 tone de deșeuri de tip PET, 12,335 tone de deșeuri de echipamente electrice și 
electrocasnice, 6,76 tone de deșeuri provenite din casarea europubelelor, 1,21 tone de 
deșeuri de plastic, 13,12 tone deșeuri provenite din casarea eurocontainerelor și 49,04 
tone deșeuri de sticlă. Astfel, cantitatea totală de deșeuri livrată operatorilor 
autorizați a fost de 240,102 tone, cu aproape 20% mai mult decât în anul 2013, 
când a fost livrată și valorificată o cantitate de 200,819 tone de deșeuri 
reciclabile. 

În vederea asigurării calității serviciilor prestate către utilizatori dar și a respectării 
prevederilor contractuale, SC Salubritate Craiova SRL a realizat în cursul anului 2014 
următoarele investiții din fonduri proprii:  
- achiziția unui număr de 5 suprastructuri compactoare cu volum de încărcare 14 mc și 
15 mc, la o valoare atribuită de 600.000 lei fără TVA, conform anunțului de atribuire 
publicat în SEAP nr. 146763/23.05.2014;  
- achiziția unui număr de 754 de europubele de 240 litri;  
- achiziția a 370 europubele de 120 litri; 
- achiziția unui număr de 200 de eurocontainere cu o capacitate de 1100 litri, la o 
valoare atribuită de 299.870 lei fără TVA. 
 

Gestionarea câinilor fără stăpân 
În cursul anului 2014, lucrătorii Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân au 

capturat un număr de 2.680 de câini de pe domeniul public, au fost efectuate 2.673 
operațiuni de deparazitare, 1.089 de vaccinare antirabică și 1.138 de microcipări. În 
2014, au fost adoptați de la Adăpostul canin Breasta un număr de 1.359 de câini 
și au fost eutanasiați 2011 câini, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la 
momentul respectiv. 328 de masculi și 282 de femele au fost sterilizați în adăpost în 
cursul anului 2014. Suma totală încasată pentru operațiunile efectuate a fost de 
742.483,4 lei fără TVA. 
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Salubrizare stradală 
Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui 

aspect salubru al domeniului public și se efectuează pe toată perioada anului, cu 
excepția intervalelor în care se efectuează operațiunea de degajare a zăpezii de pe 
carosabil sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț. În cursul anului 
2014, nu s-au efectuat operațiuni de măturat manual în lunile ianuarie și decembrie. 
Suprafața totală pe care s-a executat operațiunea de măturat manual este de 119.141,2 
mii mp. 

Întreținerea curățeniei pe carosabil și trotuare s-a executat pe tot parcursul 
anului, pe o suprafață de 399.659,56 mii mp. Operațiunea de curățare de pământ a 
rigolelor, efectuată în special primăvara, s-a executat pe o suprafață de 214.550 mp. 
 

Spălatul mecanizat al carosabilului s-a efectuat în perioada aprilie-noiembrie 
2014, pe o suprafață de 44.921,89 mii mp, în timp ce stropitul străzilor, operațiune 
efectuată doar în perioade în care nu este posibilă formarea poleiului, s-a executat pe o 
suprafață de 43.200,02 mii mp. Operațiunea de măturare mecanizată a carosabilului s-
a efectuat pe o suprafață de 79.816,55 mii mp. 
 

Dezinsecție, deratizare și dezinfecție 
În scopul combaterii rozătoarelor și menținerii acestora la un nivel numeric redus, 

au fost efectuate în 2014 două etape de deratizare pe domeniul public, pe o suprafață 
de 800 hectare. În vederea combaterii țânțarilor, au fost executate în 2014 șase 
campanii de dezinsecție pe domeniul public, pe o suprafață de 4.254 hectare, lucrări 
care au vizat parcuri, maluri de lac, spații verzi și cimitire. 
 

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora 
în funcțiune pe timp de polei sau îngheț 

În baza contractului de delegare a gestiunii sus-menționat, SC Salubritate 
Craiova SRL a asigurat în 2014 degajarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei sau îngheț. În vederea pregătirii 
sezonului de iarnă 2014-2015, în 2014, SC Salubritate Craiova SRL a încheiat 
acorduri cadru pentru închirierea de utilaje, pentru perioada 17 noiembrie 2014-15 
martie 2015. 

Astfel, Regia Autonomă de Administrare a Fondului Public și Domeniului Locativ 
a asigurat vehicule pentru împins zăpada și împrăștiat material antiderapant (minim 7 și 
maxim 11 vehicule). S.C. Grant CPC S.R.L. a câștigat licitația pentru închirierea unor 
vehicule multifuncționale (minim 34 și maxim 43 utilaje), iar S.C. Rodali Cargo S.R.L. a 
închiriat către SC Salubritate Craiova SRL vehicule pentru transport material 
antiderapant, zăpadă și servicii de tractare (minim 3 și maxim 8 vehicule). Valoarea 
totală atribuită pe cele trei loturi a fost de 2.267.196 lei fără TVA, conform anunțului 
de atribuire nr. 152519/04.12.2014. Primul contract subsecvent aferent fiecărui acord a 
fost încheiat pentru perioada 17 noiembrie-31 decembrie 2014. 

În scopul asigurării stocurilor de material antiderapant, SC Salubritate Craiova 
SRL a încheiat un acord cadru pentru furnizarea a minim 2.500 tone și maxim 3.000 
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tone de sare industrială cu societatea Ginard Com SRL, la prețul de 225 lei fără 
TVA/tonă, cu 45 lei fără TVA mai puțin decât prețul de achiziție din sezonul 2013-2014. 
Clorura de calciu necesară la combaterea poleiului a fost furnizată tot în baza unui 
acord cadru încheiat în 2014. În cadrul acestui acord, au fost încheiate două contracte 
subsecvente prin care au fost livrate 40 tone de clorură de calciu la prețul de 1456,49 
lei fără TVA/tonă. 

În luna noiembrie 2014, operațiunea de deszăpezire și combatere a poleiului a 
avut un cost total de 19.489,94 lei fără TVA, din care cea mai mare parte, 12.932,85 
lei fără TVA, reprezintă valoarea materialului antiderapant utilizat. În cursul lunii 
noiembrie au fost utilizate pentru deszăpezire doar vehicule proprii, fiind înregistrate 
două zile de acționare. 

În luna decembrie 2014, cheltuielile totale cu deszăpezirea au fost de 
672.927,28 lei fără TVA, din care 473.315,26 lei fără TVA reprezintă valoarea 
materialului antiderapant utilizat, iar 199.612,02 lei fără TVA sunt cheltuieli cu 
vehiculele și personalul necalificat folosite. În cursul lunii decembrie au fost înregistrate 
10 zile de acționare. Cantitatea de material antiderapant utilizată în lunile noiembrie și 
decembrie a fost de 1981,2 tone de sare industrială, 171,81 mc nisip și 11,4 tone 
clorură de calciu. 

Comparativ cu anii precedenți, cheltuielile totale ocazionate de prestarea 
activității de deszăpezire au scăzut, având în vedere eliminarea tarifului pentru 
perioada de așteptare a utilajelor, dar și economiile înregistrate.  
În iarna 2011-2012, 5,45 milioane de lei, fără TVA, au fost cheltuite pentru 
deszăpezirea Craiovei, din care cea mai mare parte, 3.432.392,27 lei fără TVA, a fost 
cheltuită pentru vehiculele închiriate de la SC Delta ACM 93 SRL. În sezonul 2012-
2013, cheltuielile totale cu deszăpezirea au fost de 1,13 milioane de lei, fără TVA, în 
timp ce în sezonul 2013-2014, costul total a ajuns la 1.805.340,82 lei, fără TVA. 
 


