
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
   

HOTĂRÂREA NR. 336 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 15.09.2010; 

Având în vedere raportul nr.123950/2010 întocmit de Direcţia Proiecte, 
Programe de Dezvoltare, Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului 
“Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord Vest a Polului de Creştere 
Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”;   
 În conformitate cu prevederile Legii 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.3 şi art.61 alin.2  
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  
        
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier bulevardul Olteniei, din municipiul Craiova”, 
prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având 
următorii indicatori tehnico – economici: 

-  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 22.510.530 lei 
-  Durata de execuţie a investiţiei – 10 luni 

Art.2.  Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Toamnei, din municipiul Craiova”, prevăzută 
în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii 
indicatori tehnico – economici: 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 4.326.370 lei 
-  Durata de execuţie a investiţiei – 7 luni 

Art.3.  Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier bulevardul Tineretului, din municipiul Craiova”, 
prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având 
următorii indicatori tehnico – economici: 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 12.122.890 lei 
-  Durata de execuţie a investiţiei – 8 luni 

 



Art.4.  Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare sistem rutier strada Amaradia, din municipiul Craiova”, prevăzută 
în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii 
indicatori tehnico – economici: 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 8.897.070 lei 
-  Durata de execuţie a investiţiei – 10 luni 

Art.5.  Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Brestei - tronsonul cuprins între bvd. Râului şi str. 
Pelendava, din municipiul Craiova”, prevăzută în anexa nr.5 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 13.526.790 lei 
- Durata de execuţie a investiţiei – 10 luni 

Art.6.  Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru investiţia „Reabilitare şi 
modernizare strada Pelendava, din municipiul Craiova”, prevăzută în anexa 
nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori 
tehnico – economici: 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 12.554.680 lei 
-  Durata de execuţie a investiţiei – 8 luni 

Art.7.   Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.93, 94, 95, 98, 291 şi 292/2009. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare, 
Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
                     SECRETAR, 
               Marin RADU      Nicoleta MIULESCU 

 
 

  
  
  

                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PROIECTE, PROGRAME DE DEZVOLTARE, TEHNIC Ă ŞI INVESTI ŢII 
SERVICIUL ELABORARE PROIECTE ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE 
Nr. 123.950/10.09.2010 
 
 

                                                                          Se aprob ă, 
                                                                       Viceprimar Marinica Dinca 

                                                                        
RAPORT 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a i obiectivelor de investitii 
aferente proiectului ’’Reabilitarea infrastructurii  rutiere din zona de Nord-Vest a 

Polului de Crestere Craiova, in vederea fluidizarii  traficului in Zona 
Metropolitana Craiova’’ 

 
Încă din anul 2008, Primăria Municipiului Craiova si-a stabilit o lista de proiecte 

prioritare pentru finanţarea acestora din Fondurile Structurale in cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013. Astfel, in Lista de investiţii, anexa la Bugetul de 
venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost prevăzute sume 
aferente realizării documentelor premergătoare depunerii cererilor de finanţare pentru 
proiectele identificate ca fiind prioritare pentru comunitate. 

Din lista acestor proiecte, care urmează a fi finanţate în cadrul Programului 
Operaţional Regional – Axa Prioritară 1, face parte si proiectul privind ’’Reabilitarea 
infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de Crestere Craiova, in vederea 
fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova’’ proiect ce presupune reabilitarea si 
modernizarea  strazilor Brestei, Pelendava, Amaradiei, Toamnei precum si 
bulevardele Olteniei si Tineretului.   

Pentru toate cele sase strazi, in cursul anului 2008 au fost elaborate 
documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii iar indicatorii tehnico-economici au 
fost aprobati prin: 

- HCL nr. 93/2009 pentru bulevardul Olteniei 
- HCL nr. 94/2009 pentru strada Toamnei   
- HCL nr. 95/2009 pentru bulevardul Tineretului 
- HCL nr. 98/2009 pentru strada Amaradia 
- HCL nr. 291/2009 pentru strada Brestei – tronsonul cuprins intre bvd. Raului 

si str. Pelendava  
- HCL nr. 292/2009 pentru strada Pelendava 
      Ca urmare a analizei in detaliu a lucrarilor proiectate, prin elaborarea 

Proiectelor Tehnice si a studiilor de teren necesare, au aparut o serie de modificari ale 
interventiilor propuse prin DALI. Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului 
pentru Axa 1, cap. II.1.2., conform caruia solicitantul de finanţare trebuie să asigure 
concordanţa dintre informaţiile furnizate prin documentatia de avizare a lucrarilor de 
interventii si cele din proiectul tehnic, la solicitarea Primariei Municipiului Craiova, 
proiectantii initiali ai documentatiilor tehnico-economice,  SC PROCONS XXI SRL si 



SC PROIECT CRAIOVA SA, au revizuit DALI si au actualizat Devizele Generale 
conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/26.06.2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi aplicarea 
normelor de crestere a TVA-ului la cota de 24%. 

         Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4), lit. 
(d) din Legea 215/20.02.2007 republicata privind administraţia publica locala, art. 44, 
alin.(1) din Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, HG 28/2008 privind 
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare prin prezentul raport supunem 
aprob ării Consiliului Local al Municipiului Craiova indic atorii tehnico-economici 
pentru obiectivele de investitii din cadrul proiect ului “Reabilitarea 
infrastructurii rutiere din zona de Nord Vest a Pol ului de Crestere Craiova, in 
vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitan a Craiova” dupa cum urmeaza: 

Art. 1 . Se aprobă Documentatia de avizare pentru investitia „Reabilitare si 
modernizare sistem rutier bulevardul Olteniei din municipiul Craiova” (Anexa 1) având 
următorii indicatori tehnico – economici: 

-  Valoarea total ă a investitiei (inclusiv TVA) 22.510.530 lei 
-  Durata de executie a investitiei – 10 luni 
 

Art. 2 . Se aprobă Documentatia de avizare pentru investitia „Reabilitare si 
modernizare sistem rutier strada Toamnei” (Anexa 2), având următorii indicatori 
tehnico – economici: 

-  Valoarea total ă a investitiei (inclusiv TVA) 4.326.370 lei 
-  Durata de executie a investitiei – 7 luni 
 

Art. 3 . Se aprobă Documentatia de avizare pentru investitia „Reabilitare si 
modernizare sistem rutier bulevardul Tineretului din municipiul Craiova” (Anexa 3), , 
având următorii indicatori tehnico – economici: 

-  Valoarea total ă a investitiei (inclusiv TVA) 12.122.890 lei 
-  Durata de executie a investitiei – 8 luni 
 

Art. 4 . Se aprobă Documentatia de avizare pentru investitia „Reabilitare si 
modernizare sistem rutier strada Amaradia” (Anexa 4), având următorii indicatori 
tehnico – economici: 

-  Valoarea total ă a investitiei (inclusiv TVA) 8.897.070 lei 
-  Durata de executie a investitiei – 10 luni 
 

Art. 5 . Se aprobă Documentatia de avizare pentru investitia „Reabilitare si 
modernizare strada Brestei - tronsonul cuprins intre bvd. Raului si str. Pelendava, 
Craiova” (Anexa 5), având următorii indicatori tehnico – economici: 

-  Valoarea total ă a investitiei (inclusiv TVA) 13.526.790 lei 
-  Durata de executie a investitiei – 10 luni 
 

Art. 6 . Se aprobă Documentatia de avizare pentru investitia „Reabilitare si 
modernizare strada Pelendava”, (Anexa 6), având următorii indicatori tehnico – 
economici: 

-  Valoarea total ă a investitiei (inclusiv TVA) 12.554.680 lei 
-  Durata de executie a investitiei – 8 luni 

 



 
Art. 7 – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza efectele hotararile 
nr. 93, 94, 95, 98, 291, 292/2009. 
 
Art. 8 . - Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administratie Publica si Directia Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnica si 
Investitii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 
 
        Director                                                                       Sef Serviciu                                           
    Sever Bordu                                                                   Dorina Predus 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


