
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

          
 

HOTĂRÂREA NR. 131 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii 

“Înlocuire sistem de încălzire cu sobe pe gaze naturale cu instalaţii pentru utilizarea 
energiei termice în sistem centralizat” la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 

Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2012; 
   Având în vedere raportul nr.31608/2012  întocmit de Direcţia Patrimoniu şi 
Investiţii prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul 
de investiţii “Înlocuire sistem de încălzire cu sobe pe gaze naturale cu instalaţii pentru 
utilizarea energiei termice în sistem centralizat” la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53, 54, 55, 56 şi 59/2012;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 
conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
  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 Studiul de Fezabilitate referitor la “Înlocuire sistem de încălzire cu 

sobe pe gaze naturale cu instalaţii pentru utilizarea energiei termice în sistem 
centralizat” la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova,  având următorii indicatori tehnico – economici:  

 
• Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)           2.781,94 mii lei 

  din care construcţii+montaj (C+M )                  2.104,290 mii lei  
•  Durata  de realizare        6 luni de la obţinerea 

       autorizaţiei de construire     
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Investiţii şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
Virgil BOBOC Nicoleta MIULESCU 

 





 

 Proiectant     

 SC PALPROIECT  SRL  

 Tel/fax: 0251 418616 

 Nr.inreg.cam.comert: J16/1007/2002 

 Cod fiscal: RO 14999950 

 Str. A.I.Cuza, bl. M19B, ap.7-Craiova 
 

 

 

A. SERVICII DE AUDIT ,,INLOCUIRE 

SISTEM DE INCALZIRE CU SOBE PE 

GAZE NATURALE CU INSTALATII 

PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI 

TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT LA
SPITALUL CLINIC ,,VICTOR BABES�

CRAIOVA,,

         AUTORITATEA CONTRACTANTA: Municipiul Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 7.

BENEFICIAR: 

PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABES CRAIOVA

Proiectant:   S.C. PALPROIECT S.R.L. - CRAIOVA
                               
                             

Exemplar ___

2011

Pr. nr. 40



 Proiectant     

 SC PALPROIECT  SRL  

 Tel/fax: 0251 418616 

 Nr.inreg.cam.comert: J16/1007/2002 

 Cod fiscal: RO 14999950 

 Str. A.I.Cuza, bl. M19B, ap.7-Craiova 
 

 

AUDIT ENERGETIC 
SPITALUL CLINIC VICTOR BABES CRAIOVA, 

     LISTA DE RESPONSABILITATI 

 Corabie Adrian Danut 

      inginer specialitatea Instalatii pentru Constructii  
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           Chita Daniel  

             Dascalu Robert 
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Proiectant     

SC PALPROIECT  SRL  

Tel/fax: 0251 418616 

Nr.inreg.cam.comert: J16/1007/2002 

Cod fiscal: RO 14999950 

Str. A.I.Cuza, bl. M19B, ap.7-Craiova 

BORDEROU

A. PIESE SCRISE
1.DATE GENERALE

1.Denumire

2.Amplasamentul

3.Autoritatea contractanta

4.Beneficiarul investitiei 

5.Elaboratorul documentatiei   

2.GENERALITATI

3.SITUATIA EXISTENTA 

2. Descriere stare  tehnica din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de 

calitate in constructii, potrivit legii.

A.INSTALATII DE INCALZIRE

B.ANVELOPA CLADIRILOR 

C.CONCLUZII

4.FISELE DE EXPERTIZA ALE CLADIRILOR

5.AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR 

6.CERTIFICATE DE PERFORMANTA ENERGETICA ALE CLADIRILOR SI 

RAPOARTE DE REZULTATE

7.CONCLUZIILE  AUDITULUI ENERGETIC

8.CONDITII DE EVALUARE, METODE UTILIZATE, TERMINOLOGII, 

B. PIESE SCRISE

1.Plan de încadrare in zona pl. Ae

pl. Ae0.1

3.Plan parter PAVILION ADMINISTRATIV C1 pl. Ae1.1

4.Plan etaj PAVILION ADMINISTRATIV C1 pl. Ae1.2

5.Plan parter PAVILION TBC COPII + HIV/SIDA C3 pl. Ae2.1

6.Plan etaj PAVILION TBC COPII + HIV/SIDA C3 pl. Ae2.2

7.Plan parter FARMACIE C14 pl. Ae3.1

8.Plan subsol PAVILION TBC ADULTI C22 pl. Ae4.1

9.Plan parter PAVILION TBC ADULTI C22 pl. Ae4.2

10.Plan etaj PAVILION TBC ADULTI C22 pl. Ae4.3

11.Plan parter PAVILION TBC ADULTI C23 pl. Ae5.1

12.Plan etaj PAVILION TBC ADULTI C23 pl. Ae5.2

Intocmit, ing. DASCALU ROBERT



1.DATE GENERALE:

1.Denumire:

AUDIT ENERGETIC LA SPITALUL CLINIC VICTOR BABES 

CRAIOVA, S

2.Amplasamentul: Judetul Dolj, Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 66.

3.    Ordonator principal de credite:  Primaria Municipiul  Craiova, str. A.I. 

Cuza, nr. 7, Craiova, jud. Dolj

Autoritatea contractanta: Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7,

Craiova, jud. Dolj

4.Beneficiarul investitiei: Spitalul 

Pneumoftiziologie .

5.Elaboratorul documentatiei: SC PALPROIECT  SRL Craiova.

1. Generalitati

le 

prin Legea nr. 372/2005.

Prin auditare energetica se face determinarea caracteristicilor higro-termo-energetice 

�

aspecte:

-

- nte etc.)

-

etc.),

-

-

-

-

-



Prin audit se realizeaza: 

-

- n proiectare prin aplicarea 

metodei pentru mai multe variante posibile de realizare;

-

existente;

-

-

-

:

-

igienico-sanitare core

industriale ;

stabilite în scop

Definitia - -

-

expunerea la soare

de energie.

2.Situatia existenta a celor cinci cladiri

 

situat in 66 unde are la dispozitie mai multe cladiri 

unde se desfasoara activitati caracteristici medicale: spital, pavilioane TBC, farmacie, 

cladiri admnistrative, etc., dintre acestea cele supuse auditului energetic fiind: 



1. Corp cladire � Pavilion Admnistrativ (C1)
1

35;

�

;

ina;

�    Plafoanele: beton armat turnat;

: sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica;

124,50 mp;

249 mp;

193,63 mp;

cladire: 5,50m;

� Incaperi: 14 din care:

> 4 birouri parter;

> 5 birouri etaj;

> 5 incaperi anexe: hol, casa scarii

�    Grupuri sanitare: 

> 2 cu cate o cabina si un lavoar cu apa rece;

� local cu sobe pe gaze naturale; Sobe vechi, 

deteriorate cu cosuri de fum neconforme;

�    Iluminat artificial cu corpuri de iluminat fluorescente;

�    Finisaje:

>   Vopsea lavabila;

>   Parchet in birouri;

>   Pardoseli reci cu gresie

intermediul unui tablou

persoane care utilizeaza aceste spatii: 20                                                   

- 16:00.

2. Corp cladire � PAVILION TBC COPII + HIV/SIDA (C3)
regim de inaltime: S+P+1

35;

�    Plafoanele: beton armat turnat;

�

628,89 mp;

906,62 mp;

953,31 mp;

�    Inaltime totala pavilion: 6,4m;

� Incaperi: 80 din care:

> 13 Cabinete medicale la parter;



> 5 Saloane la parter;

>   1 Oficiu alimentar la parter;

>   26 incaperi anexe: holuri, casa scarii la parter;

>   12 Saloane la etaj;

> 4 Cabinete medicale la etaj;

>   1 Sala de mese la etaj;

>   18 incaperi anexe: boxe, holuri, casa scarii la etaj;

�    Grupuri sanitare: 26, din care:

> 11 la parter cu wc, lavoar si pisoar;

>   15 la etaj cu wc, pisoar si lavoar;

� ; Sobe vechi, 

deteriorate cu cosuri de fum neconforme;

�    Alimentarea cu energie ele

�    Finisaje:

>   Vopsea lavabila;

>   Parchet in saloane si cabinete medicale;

>   Pardoseli reci din mozaic sau gresie

persoane care utilizeaza aceste spatii:109

- din care 

- pacienti : 68;

- personal medical: 34

- personal auxiliar nemedical: 7

:

- Cabinete medicale: 8,00- 16,00

- Saloane 0,00-24,00

3. Corp cladire � �A��ACI� (C1�)

35;

�    Structura de rezistenta: fundatie beton, stalpi beton armat, grinzi 

beton armat si partial lemn

�    Plafoanele: beton armat si partial tencuiala pe sipci trestie;

metalica 

257,00 mp;

257,00 mp;

197,05 mp;

�    Inaltime totala cladire: 3,1m;

� Incaperi: 19 din care:

> 3 Laboratoare;

> 4 Depozite medicamente;

> 2 Farmacii;

>   3 Birouri;



>   2 Farmacie;

>   5 incaperi anexe: holuri;

�    Grupuri sanitare: 2, din care:

>   1 spalator cu 1 lavoar;

>   1 grup sanitar cu 1 wc si 1 lavoar;

� ; Sobe vechi, 

deteriorate cu cosuri de fum neconforme;

�    Apa curenta in sistem centrali

�    Finisaje:

>   Vopsea lavabila;

lemn cu geam simplu

grup sanitar

> Mozaic sau gresie in laboratoare, depozite si farmacie;

>   Parchet in bioruri;

persoane care utilizeaza aceste spatii este de 26,

- din care: - personal medical : 10;

- personal administrativ: 16

:

- farmacie 0,00- 24,00

- birou: 8,00 � 16,00

4. Corp cladire � PAVILION TBC AD�LTI (C��)

35;

�    Structura de rezis

�    Plafoanele: beton armat turnat;

;

�    Inaltime totala pavilion: 5,60m;

�    Incaperi: 28 din care:

>   2 Vestiare la subsol;

>   2 Sala de mese la parter;

>   1 Spalator vase la parter;

>   1 Cabinet medical;

>   1 Camera de Garda la parter;

>   1 Magazie la parter

>   9 incaperi anexe: holuri, casa scarii la parter;

> 6 saloane pacienti la etaj;

>   1 Sala de tratament la etaj;

> 4 incaperi anexe: holuri, casa scarii la etaj;

�    Grupuri sanitare: 4, din care:



>   1 la parter cu wc, lavoar  si pisoar;

> 3 la etaj cu wc, pisoar si lavoar;

� ; Sobe vechi, 

deteriorate cu cosuri de fum neconforme;

�    Alimentarea cu energie ele

�    Finisaje:

>   Vopsea lavabila;

, spalator vase,

>   Parchet in saloane si cabinete medicale;

>   Pardoseli reci din mozaic sau gresie

52

- din care 

- pacienti : 30;

- personal medical: 6

- personal auxiliar nemedical: 16

- Cabinete medicale: 8,00- 16,00

- Saloane 0,00-24,00

- Sala de mese 6,00 � 22,00

5. Corp cladire � PAVILION TBC AD�LTI (C�3)

�    Plafoanele: beton armat turnat;

�    Inaltime totala pavilion: 7,80m;

�    Incaperi: 44 din care:

>   4 Cabinete medicale la parter;

>   1 Sala de tratament la parter;

> 4 Saloane pacienti la parter;

> 4 Magazii la parter;

>   9 incaperi anexe: holuri, casa scarii la parter;

> 9 saloane pacienti la etaj;

>   1 Sala de tratament la etaj;

>   2 Cabinete medicale la etaj;

> 6 incaperi anexe: holuri, casa scarii la etaj;

�    Grupuri sanitare: 7, din care:

> 3 la parter cu wc, lavoar  si pisoar;
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