
  

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 
   

HOTĂRÂREA NR. 102 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a investiţiei „Pod rutier peste calea 

ferată drum Melineşti” 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2012; 

Având în vedere raportul nr.18285/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi 
Investiţii prin care se propune aprobarea Documentaţiei de Avizare a investiţiei „Pod 
rutier peste calea ferată drum Melineşti” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 28, 30, 31, 33 şi 34/2012;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.28/2008, 
modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţi; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e şi art.61 
alin.2  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  
 
 
       

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se aprobă  Documentaţia de Avizare a investiţiei „Pod rutier peste calea ferată 
drum Melineşti”, având următorii indicatori tehnico-economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei  - 5.703,311 mii lei  

        (inclusiv TVA)                           
       din care (C+M)             - 5293,334 mii lei   
  2. Durata de realizare a investiţiei   - 12 luni 
        (1 euro= 4,1817 lei) 

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu şi Investiţii vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

2 

 

 

Denumirea obiectului: Expertiză tehnică şi Documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii  pentru: Pod rutier peste 

calea ferata drum Melinesti,Pod rutier 

Tancodrom,Pod pasaj rutier Electroputere, Pod 

rutier peste calea ferata Lapus,Pod rutier  Stirbei 

Voda,Pod rutier Brestei,Pod rutier peste canal 

colector zona Balta Verde,Pod rutier zona Valea 

Gangului peste paraul Cornitoiu,Pod rutier peste 

calea ferata Plaiul Vulcanesti,Pod rutier str. 

Bucovat-Serca,Pod tramvai peste raul Amaradia- 

din Municipiul Craiova 

 

Faza de proiectare: Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii 

 

Beneficiar: Primaria Municipiului CRAIOVA 

 

Proiectant: S.C. INCERTRANS S.A. 

 

Amplasamentul lucrării: Municipiul CRAIOVA 

 

Tema documentaţiei: Stabilirea starii tehnice actuale si prevederea 

lucrarilor necesare pentru ca podul sa corespunda 

legislatiei si normelor tehnice in vigoare. 
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MEMORIU JUSTIFICATIV 
 

 
1. DATE GENERALE 
 

1.1 Denumirea obiectivului de investiţii 
 

Expertiză tehnică şi Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii  

pentru: Pod rutier peste calea ferata drum Melinesti,Pod rutier 

Tancodrom,Pod pasaj rutier Electroputere, Pod rutier peste calea ferata 

Lapus,Pod rutier  Stirbei Voda,Pod rutier Brestei,Pod rutier peste canal 

colector zona Balta Verde,Pod rutier zona Valea Gangului peste paraul 

Cornitoiu,Pod rutier peste calea ferata Plaiul Vulcanesti,Pod rutier str. 

Bucovat-Serca,Pod tramvai peste raul Amaradia- din Municipiul Craiova 

 
 

1.2 Amplasament 
 

       Municipiul Craiova 

 

1.3 Titularul investiţiei 
 

Primaria Municipiului Craiova 

 

1.4 Beneficiarul investitiei 

 

Primaria  Municipiului Craiova 

 

1.5 Elaboratorul studiului 

 

S.C. INCERTRANS S.A.-BUCUREŞTI 
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2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

2.1. Situatia existenta a obiectivelor investitiei 

Pod  rutier peste calea ferata drum Melinesti 

 

Pasajul superior de la iesirea din municipiul Craiova spre Melinesti 

traversează  triajul C.F.  peste 18 linii C.F. şi magistrala Craiova-Timisoara. 

Pasajul este drept si in aliniament. 

Acesta este format din opt deschideri: 2x27,00m+5x21,00m+27,00m cu 

lungimea totală  de 186,00 m. 

Lătimea părtii carosabile este de 7.80 m cu două trotuare de câte 1.50m.  

Suprastructura podului este alcătuită din grinzi prefabricate din beton 

precomprimat cu  schema statică grinzi simplu rezemate. 

În secţiune transversală sunt dispuse câte patru grinzi amplasate la o 

distanţa de 2,70 m. 

Grinzile sunt legate transversal prin plăcilele turnate monolit între ele şi 

trei antretoaze precomprimate realizate la capete şi mijlocul grinzilor. 

Infrastructura este alcătuită din două culei masive şi sapte pile tip cadru 

pe câte trei stâlpi circulari cu riglă la partea superioară. Fundaţiile sunt 

directe. 

Podul are in componenta aparate de reazem metalice tip: fixe - plăci şi 

mobile – rulouri. 

Calea pe pod si pe trotuare este realizată din mixturi asfaltice. 

Racordarea cu terasamentele este alcătuită din aripi de beton armat. 

 

2.2. Concluziile raportului de expertiza tehnica 

2.2.1.Starea tehnică a obiectivului 

Pentru stabilirea stării tehnice a podului s-au efectuat observaţii la 

lucrare precum şi măsurători ale elementelor construcţiei, s-a intocmit 

releveul  si s-au constatat defectele şi degradările care au apărut de la darea 
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în folosinţă a lucrării, utilizând “Instrucţiunile tehnice pentru stabilirea stării 

tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2002  ordin nr. 19 din 17 ian  2002  

A.N.D.  

În conformitate cu aceste instrucţiuni şi ţinând cont de prevederile 

“Manualului privind defectele şi degradările aparente la podurile şi pasajele 

rutiere şi indicarea metodelor de remediere” s-au identificat si prezentat in 

expertiza tehnica defectele si degradarile aparente la elementele de 

constructie ale podului,degradari specificate, si anume: 

a) Parametrii indicatori de calitate ai stării tehnice (Ci): 

- la elementele principale de rezistenţă ale suprastructurii (C1); 

- la elementele de rezistenţă care susţin calea podului (C2); 

- la elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de 

protecţie la acţiuni seismice, sferturi de con sau aripi (C3); 

- la albia raului, apărări de maluri, rampe de acces, instalatii 

pozate sau suspendate de pod (C4); 

- la calea podului şi elementele aferente (C5). 

b) Parametrii ce caracterizează gradul de funcţionalitate (Fi): 

- condiţiile de desfăşurare a traficului pe pod (F1); 

- clasa de încărcare a podului (F2); 

- vechimea podului (F3); 

- calitatea execuţiei şi respectarea prevederilor proiectului (F4); 

- calitatea lucrărilor de întreţinere (F5). 

Stabilirea starii tehnice a podului s-a facut in conformitate cu „ 

Instructiunile pentru stabilirea starii tehnice a unui pod” indicativ A.N.D. 522-

2002. 

 In conformitate cu instructiunile sus mentionate au rezultat urmatoarele: 

- indicele de calitate a starii tehnice: Ci = 15 

- indicele de calitate al functionalitatii: Fi =31 
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- indicele total de calitate: Ist = 45 

Conform acestui punctaj  podul se incadreaza in clasa starii tehnice III – 

Stare satisfacatoare, elementele constructive prezinta degradari vizibile pe 

zone intinse cu afectarea sectiunii transversale. 

Masurile ce  se recomanda conform Normativului C175 si C76/73 sunt 

urmatoarele: Reparatii, Reabilitari, Consolidari. 

 

2.2.2. Scenariile tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de 

investitii pot fi atinse 

SCENARII PROPUSE : 

Scenariul 0 - Nu se efectueaza consolidarea podului 

Scenariul 0 - (varianta fără investiţie), reprezintă alternativa de 

continuare a activităţii fară nici o investiţie. In această ipostază, podul  îşi va 

agrava starea, devenind impracticabil. Actualele degradari existente vor 

evolua iar  in timp vor duce la distrugerea structurii podului avand ca finalitate 

prabusirea podului ceea ce va produce pagube materiale deasemeni existand 

si posibilitatea unor victime umane.  De asemenea, starea drumului, rutele  

alternative se vor deprecia ca urmare a preluării traficului, va creşte poluarea 

aerului în zonă şi nivelul de zgomot, costurile pentru întreţinerea vehicolelor şi 

utilajelor.  

Această alternativă nu va contribui la îndeplinirea obiectivelor, ci 

dimpotrivă, va duce la înrăutăţirea condiţiilor de transport în zona, va afecta 

pe termen mediu şi lung sănătatea populaţiei şi calitatea mediului şi implicit 

va fi un impediment pentru dezvoltarea performantă a regiunii. 
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Scenariul 1-Realizarea proiectului. Efectuarea lucrărilor de 

consolidare a podului  

Descrierea constructivă,funcţională şi tehnologică 

Efectuarea lucrărilor de reabilitare a podului  peste calea ferata, situat la 

iesirea din municipiul Craiova spre Melinesti, vor contribui la reducerea 

emisiilor de poluanţi în atmosferă, reducerea prafului şi a nivelului de zgomot, 

care vor avea drept efect îmbunătăţirea calităţii mediului şi sănătăţii 

populaţiei. De asemenea, măsurile de siguranţă rutieră prevăzute în proiect 

vor asigura confortul şi siguranţa circulaţiei. 

Acest scenariu  va avea ca rezultat amenajarea podului la standardele în 

vigoare. Lucrările care se vor executa vor conduce, în final, la desfăşurarea 

traficului în condiţii bune. Prin prevederi se va urmarii realizarea exigenţelor 

de calitate, rezistenţă şi durabilitate, siguranţa în exploatare şi protecţia 

mediului. Această variantă va avea ca efect reducerea costurilor de 

întreţinere/mentenanţă în perioada de exploatare a podului. Prin consolidarea 

infrastructurii va creste eficienta activitatilor socio-economice. 

Scenariul ales este scenariul nr. 1 . 

3.DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 

3.1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de 

efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza 

3.1.1 Zona şi amplasamentul 
Pasajul superior studiat in prezenta documentatie se afla la iesirea din 

municipiul Craiova spre localitatea Melinesti, traversează  triajul cai ferate  

peste 18 linii şi magistrala Craiova-Timisoara. 
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3.1.2. Statutul juridic al terenului 

Din punct de vedere juridic podul  ce face obiectul documentatiei de 

avizare a lucrarilor de interventii se află pe teritoriul municipiului  Craiova 

fiind administrat  de către Primaria Municipiului Craiova.  

 

       3.1.3 Studiu geotehnic 

Studiul geotehnic s-a efectuat în vederea stabilirii condiţiilor geotehnice 

pentru reabilitarea  podurilor  analizate din municipiul Craiova, judeţul Dolj. 

În acest scop, pentru investigarea terenului de fundare, s-au executat 

foraje geotehnice, analize de laborator pentru determinarea principalelor 

caracteristici geotehnice a depozitelor întâlnite până la adâncimea cercetată, 

cât şi cartări de teren privind condiţiile geologice, geomorfologice şi 

hidrogeologice al zonei în apropierea amplasamentului. 

 

       3.1.4  Studii topografice 

Studiile topografice realizate au ca scop întocmirea de planuri de 

situaţie, profile longitudinale şi transversale necesare realizării pieselor 

desenate conform cerinţelor de proiectare, precum şi stabilirea exactă a 

reţelelor de utilităţi, a limitelor de proprietăţi, a acceselor etc. 

Toate ridicările topografice sunt prezentate în anexe şi au fost efectuate  

în sistem de proiecţie ,,STEREO 70’’ având ca plan de referinţă pentru cote 

,,Marea Neagră 1975’’. 

 

              3.1.5 Situaţia ocupărilor definitive de teren 

Proiectarea podurilor a fost facută astfel încât traseul în plan coroborat 

cu profilul transversal tip propus să se înscrie platforma drumului existent. În 
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consecinţă pentru realizarea investiţiei nu sunt necesare lucrări de 

exproprieri. 

3.1.6 Descrierea lucrarilor de baza : 

Pentru reabilitarea podului se vor realiza urmatoarele lucrari de reparatii: 

     Pentru infrastructura: 

 Placa de beton existenta va fi curatata si reparata cu ajutorul unor 

mortare speciale.  

Pentru suprastructura:  

Va fi realizata o placa de suprabetonare cu o grosime de 12-20 cm, 

peste aceasta se va asterne o hidroizolatie pe pod şi trotuare cu grosime de 1 

cm iar din mortar asfaltic  apoi peste aceasta hidroizolatie se va pune 

protectia cu o grosime de 2 cm. 

Betonul asfaltic cilindrat cu bitum BAP 16 4+4 cm va fi aplicat drept 

ultimul strat. Pe margini va fi aplicat chit de etansare. 

Pentru acest pod se vor  realiza rosturi de dilatare noi şi performante. 

Pe trotuar va fi turnat asfalt cu grosime de 2 cm, va fi aplicat chit de etansare 

si se vor dispune parapeti pietonali şi directionali noi. 

Betonul degradat la intradosul grinzilor va fi reparat cu mortare 

speciale. Suprastructura în zonele de traversare a caii ferate va fi protejata. 

Guri de scurgere cu prelungitoare vor fi dispuse si se vor monta indicatoare si 

marcaje noi.  

Racordarea cu terasamentele, rampe de acces: 

Lătimea platformei pe rampele de acces va fi sporita pana la  25.00 m. 

Se vor reface taluzele la noile profile transversale si se vor realiza placile de 

racordare cu terasamentele iar pentru scurgerea apelor pluviale se vor realiza 

casiuri. 

 

 



 
 

12 

 

3.2. Consumuri de utilitati 

Lucrările proiectate nu necesită consumul de utilităţi. 

 

4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE 

REALIZARE A INVESTIŢIEI 

Durata de execuţie estimată a lucrării este de 12  luni. Lucrările se vor 

eşalona conform tabelului: 

Nr 

crt 
Categoria de lucrări Anul 1 

Trim. I Trim. II Trim.III Trim.IV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Constructii: rezistenta (fundatii, 

structura de rezistenta) si 

arhitectura 

    

2 Reabilitare pod prin:      
Hidroizolatie si cale nouă pe pod şi 

trotuare; 
    

Rosturi de dilatare noi şi 

performante; 
    

Parapete pietonale şi directionale 

noi; 
    

Repararea cu mortare speciale a 

betonului degradat la intrados 

grinzi;   

    

Protejarea suprastructurii în zonele 

de traversare a C.F; 
    

Guri de scurgere cu prelungitoare;     
Indicatoare si marcaje noi.     

3 Racordarea cu terasamentele, 

rampe de acces: 
     

Sporirea lătimii platformei pe 

rampele de acces pe câte 25.00 m; 
     

Refacerea taluzelor la noile profile 

transversale;  
     

Realizarea placilor de racordare cu 

terasamentele 
     

Scari de si casiuri pentru scurgerea 

apelor pluviale. 
     

4 Siguranţa circulaţiei     
5 Transport     
6 Proiectare      
7 Taxe avize şi acorduri      
8 Proceduri de achiziţie      
9 Consultanţă si asistenţă     

10 Organizare de şantier      
11 Comisioane şi taxe      
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5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general  

DEVIZ GENERAL  
 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii:  - Reabilitare Pod peste calea ferata drum 

Melinesti 

      in mii lei /mii euro la cursul 4,1817lei/ euro din data de 05.07.2011 

  

              

Nr.Crt. 
Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fara TVA) TVA 

Valoare (inclusiv 
TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea la starea initiala 41,445 9,911 9,947 51,392 12,290 

TOTAL Capitol 1 41,445 9,911 9,947 51,392 12,290 

    

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

TOTAL Capitol 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

    

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii de teren 1,075 0,257 0,258 1,333 0,319 

3.2 
Taxe pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 0,269 0,064 0,065 0,333 0,080 

3.3 

3.3.1 Proiectare si inginerie 3,225 0,771 0,774 3,999 0,956 

3.3.2. Proiect tehnic 42,688 10,208 10,245 52,933 12,658 

3.4 
Organizarea procedurilor de achizitie 
publica 4,144 0,991 0,995 5,139 1,229 

3.5 Consultanta 20,722 4,956 4,973 25,696 6,145 

3.6 Asistenta tehnica 0,806 0,193 0,194 1,000 0,239 

TOTAL Capitol 3 72,931 17,440 17,503 90,434 21,626 

  

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 
Constructii - Deviz pe Obiect -  
Reabilitare Pod  4144,483 991,100 994,676 5139,159 1228,964 

4.2 Montaje utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.4 
Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4,6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL Capitol 4 4144,483 991,100 994,676 5139,159 1228,964 
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CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 

Organizare de santier 82,890 19,822 19,894 102,783 24,579 

5.1.1. Lucrari de constructii 82,890 19,822 19,894 102,783 24,579 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 
santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.2 

Comisioane, taxe, cote legale, costul 
creditului 55,495 13,271 0,000 55,495 13,271 

 5.2.1 Cota aferenta Inspectoratului de 
Stat in Constructii pentru controlul 
calitatii lucrarilor de constructii (0,7% la 
C+M); 

29,882 7,146 0,000 29,882 7,146 

 5.2.2 Cota pentru controlul Statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii (0,1% la C+M); 

4,269 1,021 0,000 4,269 1,021 

 5.2.3 Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor (0,5% la C+M). 

21,344 5,104 0,000 21,344 5,104 

5.3  Cheltuieli diverse si neprevazute 212,943 50,923 51,106 264,049 63,144 

TOTAL Capitol 5 351,327 84,015 71,000 422,327 100,994 

              

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 Probe tehnologice           

TOTAL Capitol 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

              

TOTAL GENERAL 4610,185 1102,467 1093,126 5703,311 1363,874 

Din care C+M 4268,817 1020,833 1024,516 5293,334 1265,833 

       

 
PROIECTANT GENERAL 

  
BENEFICIAR 

 

 
SC. INCERTRANS SA. 

  

MUNICIPIUL 
CRAIOVA 

 

 
ING. RAZVAN  NOVASELIV 
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6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE 

Investitia face parte din proiectele pentru promovarea dezvoltarii 

infrastructurii locale. Investitia are doar efecte indirecte ce nu pot fi transpuse 

in performante financiare. 

Prin realizarea investitiei municipiul Craiova va dispune de un pod 

consolidat, modern cu efecte pozitive asupra circulatiei in zona, asupra 

nivelului de trai si a somajului. 

Impactul asupra mediului va fi deasemenea unul pozitiv prin reducerea 

poluarii aerului. 

 

7. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI 

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia 

in vigoare si constau din: 

 - Bugetul Local al Municipiului Craiova 

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCĂ OCUPATĂ 

Numar de locuri de munca create in faza de executie 

Constructor : 20 angajati; 

Numar de locuri de munca create in faza de operare 

 10 angajati; 

temporar:   6 angajati 

permanent:  4 angajati 

In mod indirect, prin intermediul efectului multiplicator, se estimeaza ca 

proiectul va induce crearea unui numar de cel putin 48 locuri de munca, pe 

durata de exploatare a investitiei (10 ani). 

numar de locuri de munca directe: 4 angajati 

multiplicator: 1,2 

durata exploatare: 10 ani 

numar de locuri de munca indirecte = 4 * 1,2 * 10 = 48 
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9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI ALE INVESTITIEI 

9.1 Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA(mii lei) : 

- Total general 5703,311 mii lei/  1363,874 mii euro 

- constructii-montaj:  5293,334 mii lei /1265,833 mii euro 

Echivalenta in Euro s-a realizat pentru un curs BNR de 4,1817 lei pentru 

1 Euro valabil la data de 05.07.2011. 

 

9.2 Esalonarea investitiei (INV/C+M) : 

               Anul I : 5703,311 mii lei/ 5293,334 mii lei 

9.3  Durata de realizare (luni): 12 luni  

        9.4 Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

Pod peste Calea ferata Melinesti 

- Lungime : 186 m 

- Deschideri: 8- 2x27m; 5x21 m; 1x 27 m 

- Parte carosabila : 7.80 m 

- Trotuare pod : 2 trotuare de cate 1,5 m 

- Clasa de incarcare: clasa „E” (convoi A30, V80). 

10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU 

10.1. Certificat de urbanism  

10.2. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor 

10.3. Acord de mediu 


