














































































GETRIX SA CRAIOVA    40 

_________________________________________________________________________ 
 

  

   d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 
situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate; 

Nu s-au identificat situri arheologice pe amplasament si nu exista documente in acest 
sens dar, in ceea ce priveste interferentele cu monumente istorice de arhitectura in 
vecinatatea imobilului studiat, putem preciza ca cladirea "Casa Rusanescu" este intr-un 
areal cu numeroase monumente istorice - Centrul istoric al Municipiului Craiova. 

Din lista lunga de monumente istorice din zona centrala, s-au mentionat cele situate 
in arealul a 100m fata de "Casa Rusanescu", la pct. 3.1.g). 

 
   e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 
lucrărilor de intervenţie. 

Date tehnice ale investiției: 
S teren    = 580,00 mp 
Regim de înalțime   - P+1 
AC totala    = 384,00 mp 
ADC totala    = 768,00 mp 
S platforma pietonala  = 196,00 mp 
POT existent / propus  =  66,21 % 
CUT existent / propus  =    1,32 

 
    5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi 
şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Conform informațiilor primite de la Municipiul Craiova, consumurile de utilitati pe anul 
2016 / 2017 au fost: 

 2016 (ian. - dec.) 2017 (ian. -oct.) 

energie termica (gaze naturale) 33.562 kW 118.572 kW 

energie electrica 9.556 kW 12.866 kW 

apa 339 mc 300 mc 

 
Estimarea consumurilor de utilităţi după realizarea investiției 

 consum anual 

energie termica (gaze naturale) 0 

energie electrica 30.000 kW 

apa 115,20 mc 
 

    5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 
orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

Durata estimată de realizare a investiției este de 24 luni. 
Graficul de realizare a investiției, detaliat pe etape principale, este anexat la 

documentație. 
 

5.4.  Costurile estimative ale investiţiei: 
   - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare; 

 Valoare fara TVA Valoare cu TVA 19% 

   Lei Lei 

Total investiție 9.336.434,63 11.100.418,51 

din care C+M: 4.573.541,34 5.442.514,19 
 
   - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

- Lucrari de intretinere și reparatii curente se vor face anual, pe categorii de lucrări, în 
funcție de necesități. 
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