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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 23.05.2013 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 23, 3 consilieri absenţi motivat:  dl. Dindirică, dl. Ştefănescu, dl. 
Tudor şi 1 consilier întârzie: dl. Vasile.  Potrivit regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale 
pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Ştefârţă pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 3217/17.05.2013, Primarul Municipiului Craiova,  în temeiul art.39 
alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în 
şedinţă  extraordinară în data de 23.05.2013, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O4, situat pe Str.Mirceşti, nr.14”.  

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O5, situat pe Str.Mirceşti, nr.12”.  

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O18, situat pe Str.Mirceşti ,nr.42”.  

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O19, situat pe Str.Mirceşti ,nr.22”.  

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O20, situat pe Spania ,nr.14”.  
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6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O23, situat pe Spania, nr.8”.  

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O24, situat pe Spania,nr.6”.  

8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O22, situat pe Spania,nr.10”.  

9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O21 sc1,2, situat pe Spania,nr.12”. 

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.106, situat pe Str.Rovinari ,nr.6a”.  

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.116, situat pe Str.G-ral. Ghe.Magheru,nr.26”.  

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.117, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.24”.  

13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.118, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.22”.  

14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.119, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.20”. 

15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.120, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.18”.  

16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.121, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.16”.  

17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.122, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.14”. 

18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.123, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.12”.  
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19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.124, situat pe Str.Gen Magheru,nr.10”.  

20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.125, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”. 

21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.126, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”.  

22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.127a, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”.  

23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.127b, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”.  

24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.128, situat pe Str.G-ral Ghe  Magheru,nr.4”.  

25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M16, situat pe Str.Henri Coandă,nr.55”.  

26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M15 sc. 1.2, situat pe Str.Vasilescu Carpen,nr.2”.  

27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M17, situat pe Str.Henri Coandă,nr.57”.  

28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M20, situat pe Str.Electroputere,nr.4”.  

29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M22, situat pe Str.Vasilescu Carpen,nr.4”.  

30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Camin IRA, situat pe Str. Caracal, nr.110, Camin 
IRA”.  
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31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.D7, situat pe Str.Lalelelor, nr.1”.  

32 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.D12, situat pe B-dul 1Mai, nr.12”.  

33 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M26, situat pe Str.Dealul Spirei nr.20”.  

34 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M15b, situat pe Str.Dealul Spirei nr.26”.  

35 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M14, situat pe Str.Arţarului nr.12A”.  

36 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M13, situat pe Str.Dealul Spirei nr.31”.  

37 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M12, situat pe B-dul 1Mai, nr.17”.  

38 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M11, situat pe B-dul 1Mai, nr.15”.  

39 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M7, situat pe Str.Arţarului nr.20A”.  

40 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M6, situat pe Str.Deva ,nr.19”.  

41 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M4, situat pe B-dul 1Mai, nr.25”.  

42 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M27, situat pe Str.Buziaş, nr.14”.  
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43 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M22, situat pe B-dul 1Mai, nr.3”.  

44 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M21, situat pe Str.Arţarului nr.2”.  

45 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M20, situat pe B-dul 1Mai, nr.5”.  

46 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M18, situat pe B-dul 1Mai, nr.7”.  

47 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M29, situat pe Str.Arţarului nr.9”.  

48 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M19, situat pe B-dul 1Mai, nr.9”.  

49 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M32, situat pe Str.Buziaş, nr.6”.  

50 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M31, situat pe Str.Buziaş, nr.8”.  

51 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M28, situat pe Str.Buziaş, nr.16”.  

52 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.D11, situat pe B-dul 1Mai, nr.10”.  

53 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M24, situat pe Str.Dealul Spirei nr.24”.  

54 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M30, situat pe Str.Arţarului nr.7”.  
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55 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.A14. sc.1,2, situat pe Str.Tehnicii”.  

56 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.2I.U.G, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.16”.  

57 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl. V9, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.18”.  

58 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.V8, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.20”.  

59 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U6a, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.17”. 

60 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O16, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.19”.  

61 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O7, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.92”. 

62 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U7, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.102”.  

63 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U8, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.96”.  

64 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U9, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.90”. 

65 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică B.lO13, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.108”.  

66 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O8, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.94”. 

67 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova – Reabilitare termică Bl.O9, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.98”.  
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68 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O10, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.100”.  

69 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O11, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.104”. 

70 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O14, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.110”.  

71 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U6b, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.114”. 

 
Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 134A sc1,sc2 B.dul Dacia,nr.18 

2. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 135B B.dul Dacia,nr.14 

3. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica bl 138B sc1 B-dul Dacia ,nr.14 

4. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 139B B-dul Dacia ,nr.14 

5. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170D B.dul Oltenia, nr.7 

6. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170E B.dul Oltenia, nr.7 

7. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170F B.dul Oltenia,nr.7 

8. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170G Str.Elena Farago, nr.39 
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9. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170 I Str.Elena Farago, nr.35 

10. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170Jsc1 Str.Elena Farago,nr.33 

11. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171AB B.dul Oltenia nr.5 

12. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171C B.dul Oltenia nr.5 

13. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171D sc1,2 Str.Paltinului nr.11 

14. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171G Str.Elena Farago nr.47 

15. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica bl. 171E str. Paltinului nr. 9 

16. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171H Str.Elena Farago, nr.45 

17. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171J Str.Elena Farago, nr.41 

18. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 173A B-dul Dacia ,nr.12 

19. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 173F sc1,2 B-dul Dacia, nr.12 

20. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 174 A1,A2 Str.Elena Farago nr.38 
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21. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 174 B sc1,2 Str.Elena Farago nr.36 

22. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 174C B-dul Dacia, nr.10 

23. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Craiova, pe anul 2013;  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013; 

25.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2013; 

26. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului 
Craiova, pe anul 2013;  

 
     Avem pe ordinea de zi un număr impresionant de mare de puncte, însă am temeiul să 
cred că pe cât va fi de stufoasă ordinea de zi, pe atât de operativă eliberarea noastră. 
     Avem 71 de puncte pe ordinea de zi, plus 26 peste ordinea de zi. Din aceste 26 peste 
ordinea de zi, 4 puncte se referă la rectificări bugetare. De ce există aceste patru puncte 
peste ordinea de zi, o să vă explice d-na Miulescu în detaliu. 
      D-na Secretar: 
     Potrivit prevederilor legale, avem în vedere o şedinţă extraordinară, dar care poate fi 
convocată şi de îndată în măsura în care prevederile legale impun o asemenea stare de 
fapt. Hotărârea de Guvern nr. 278 care s-a adoptat în ultima şedinţă de Guvern alalteri, a 
fost publicată pe internet în Monitorul Oficial, ieri, 22.05.2013, şi are ca obiect alocarea 
de resurse din fondurile de rezervă ale Guvernului pentru stingerea arieratelor la spitale. 
Întrucât două din spitalele municipale Victor Babeş şi Filantropia înregistrează arierate, 
pentru a fi efectuată plata până la data de 31.05.2013, trebuia ca în trei zile să  convocăm 
o nouă şedinţă extraordinară. dat fiind faptul că era deja convocată o asemenea şedinţă 
extraordinară, cu ordinea de zi pe care aţi avut-o în vedere, am considerat că sunt 
întrunite condiţiile legale pentru a introduce şi aceste patru puncte, fiind în avantajul 
autorităţii locale şi am multiplicat pentru toţi consilierii locali cele două hotărâri de 
rectificare în vederea stingerii arieratelor. 
     Dl. Preşedinte: 
      Având în vedere că la toate comisiile s-a obţinut aviz favorabil şi încredinţat fiind că 
dvs. aţi studiat cu atenţie ordinea de zi, am să vă propun următoarea modalitate de 
abordare a  votului în acestă şedinţă. 
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     Aş vrea să fim de acord în bloc cu cele 71 de puncte de pe ordinea de zi plus cele 22 
puncte peste ordinea de zi suplimentare care se referă la reabilitări termice, urmând ca 
celelalte 4 puncte care se referă la rectificări bugetare să le votăm separat. Sunteţi de 
acord cu acest sistem? Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Noi acum am votat dacă sunteţi de acord cu votul în bloc. Am cerut să fim de acord să 
se voteze în bloc ordinea de zi. Acum votăm ordinea de zi. 
     Sunteţi de acord cu ordinea de zi în sistem de vot în bloc? Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 

 
 

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O4, situat pe Str.Mirceşti, nr.14”.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O5, situat pe Str.Mirceşti, nr.12”.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O18, situat pe Str.Mirceşti ,nr.42”.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O19, situat pe Str.Mirceşti ,nr.22”.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O20, situat pe Spania ,nr.14”.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O23, situat pe Spania, nr.8”.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O24, situat pe Spania,nr.6”.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O22, situat pe Spania,nr.10”.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O21 sc1,2, situat pe Spania,nr.12”. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.106, situat pe Str.Rovinari ,nr.6a”.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.116, situat pe Str.G-ral. Ghe.Magheru,nr.26”.  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.117, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.24”.  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.118, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.22”.  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.119, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.20”. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.120, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.18”.  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.121, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.16”.  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.122, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.14”. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.123, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.12”.  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.124, situat pe Str.Gen Magheru,nr.10”.  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.125, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.126, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”.  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.127a, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”.  
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23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.127b, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”.  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.128, situat pe Str.G-ral Ghe  Magheru,nr.4”.  

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M16, situat pe Str.Henri Coandă,nr.55”.  

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M15 sc. 1.2, situat pe Str.Vasilescu Carpen,nr.2”.  

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M17, situat pe Str.Henri Coandă,nr.57”.  

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M20, situat pe Str.Electroputere,nr.4”.  

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M22, situat pe Str.Vasilescu Carpen,nr.4”.  

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Camin IRA, situat pe Str. Caracal, nr.110, Camin 
IRA”.  

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.D7, situat pe Str.Lalelelor, nr.1”.  

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.D12, situat pe B-dul 1Mai, nr.12”.  

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M26, situat pe Str.Dealul Spirei nr.20”.  

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M15b, situat pe Str.Dealul Spirei nr.26”.  
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35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M14, situat pe Str.Arţarului nr.12A”.  

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M13, situat pe Str.Dealul Spirei nr.31”.  

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M12, situat pe B-dul 1Mai, nr.17”.  

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M11, situat pe B-dul 1Mai, nr.15”.  

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M7, situat pe Str.Arţarului nr.20A”.  

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M6, situat pe Str.Deva ,nr.19”.  

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M4, situat pe B-dul 1Mai, nr.25”.  

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M27, situat pe Str.Buziaş, nr.14”.  

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M22, situat pe B-dul 1Mai, nr.3”.  

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M21, situat pe Str.Arţarului nr.2”.  

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M20, situat pe B-dul 1Mai, nr.5”.  

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M18, situat pe B-dul 1Mai, nr.7”.  
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47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M29, situat pe Str.Arţarului nr.9”.  

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M19, situat pe B-dul 1Mai, nr.9”.  

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M32, situat pe Str.Buziaş, nr.6”.  

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M31, situat pe Str.Buziaş, nr.8”.  

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M28, situat pe Str.Buziaş, nr.16”.  

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.D11, situat pe B-dul 1Mai, nr.10”.  

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M24, situat pe Str.Dealul Spirei nr.24”.  

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M30, situat pe Str.Arţarului nr.7”.  

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.A14. sc.1,2, situat pe Str.Tehnicii”.  

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.2I.U.G, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.16”.  

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl. V9, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.18”.  

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.V8, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.20”.  

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U6a, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.17”. 
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60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O16, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.19”.  

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O7, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.92”. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U7, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.102”.  

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U8, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.96”.  

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U9, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.90”. 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică B.lO13, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.108”.  

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O8, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.94”. 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova – Reabilitare termică Bl.O9, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.98”.  

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O10, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.100”.  

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O11, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.104”. 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O14, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.110”.  

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U6b, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.114”. 

72. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 134A sc1,sc2 B.dul Dacia,nr.18 
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73. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 135B B.dul Dacia,nr.14 

74. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica bl 138B sc1 B-dul Dacia ,nr.14 

75. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 139B B-dul Dacia ,nr.14 

76. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170D B.dul Oltenia, nr.7 

77. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170E B.dul Oltenia, nr.7 

78. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170F B.dul Oltenia,nr.7 

79. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170G Str.Elena Farago, nr.39 

80. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170 I Str.Elena Farago, nr.35 

81. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 170Jsc1 Str.Elena Farago,nr.33 

82. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171AB B.dul Oltenia nr.5 

83. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171C B.dul Oltenia nr.5 

84. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171D sc1,2 Str.Paltinului nr.11 
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85. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171G Str.Elena Farago nr.47 

86. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica bl. 171E str. Paltinului nr. 9 

87. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171H Str.Elena Farago, nr.45 

88. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 171J Str.Elena Farago, nr.41 

89. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 173A B-dul Dacia ,nr.12 

90. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 173F sc1,2 B-dul Dacia, nr.12 

91. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 174 A1,A2 Str.Elena Farago nr.38 

92. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 174 B sc1,2 Str.Elena Farago nr.36 

93. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in Municipiul 
Craiova Reabilitare termica Bl 174C B-dul Dacia, nr.10 

94. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Craiova, pe anul 2013;  

95. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013; 

96.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2013; 

97. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
Municipiului Craiova, pe anul 2013;  
 
 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 23.05.2013                                                         18                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

În cazul în care cineva dintre dvs. are de intervenit la unul dintre cele primele 71 de 
puncte plus celelalte 26 referitor la reabilitări termice, vă rog frumos să interveniţi. Cine 
are de făcut o intervenţie în afară de cele laudative că este un moment deosebit pentru 
oraşul nostru. 

Dl. Pană: 
În primul rând, eu aş fi vrut să nu votăm în bloc, pentru că nu ştiam în care bloc să 

votăm. Eu aş fi propus să le votăm printr-un singur vot acordat celor 71 plus 26, dar nu 
în bloc, pentru că nu ştiam în care bloc, pentru că sunt 93 blocuri aici. 

 Vroiam să fac următoarea intervenţie. Este un lucru extraordinar faptul că în sfârşit 
şi la noi se face această eficientizare, dar este foarte puţin în comparaţie cu ceea ce 
trebuie să facem în continuare. De aceea eu fac următoarele propuneri: Principalii 
oameni care pot să contribuie la conştientizarea oamenilor că este necesară această 
eficientizare, sunt, dacă vreţi, administratorii. Eu aş vrea şi propun ca aceşti 
administratori să facă, dacă vreţi, să reprezentăm importanţa acestor evenimente pentru 
că eu ştiu că atunci când a fost vorba să cumulăm mai mulţi oameni care s-o facă, unii 
dintre aceia care nu au înţeles, au fost administratorii de bloc. De aceea trebuie să 
conştientizăm în primul rând administratorii. În al doilea rând fac propunerea dacă 
oamenii nu sunt acasă, să încercăm şi noi, consilierii să mergem sau să organizeze 
primăria întâlniri cu cetăţenii în care să le explicăm necesitatea acestei eficientizări 
energetice şi care sunt urmările acestei acţiuni pe care trebuie să o facem noi. Aş putea să 
vorbesc mai multe despre acest subiect. Este subiectul pe care îl cunosc foarte bine, dar 
nu este cazul. Poate că la întâlnirea respectivă, voi vorbi mai mult. 

 D-na Primar: 
Din păcate nu sunt foarte multe blocuri, sunt aproximativ 100. Mai sunt 200 care vor 

intra tot anul acesta în măsura în care vom termina cu licitaţiile pe partea de proiectare şi 
vom putea să depunem dosarul complet. Am avut o contestaţie despre care ştiţi pentru că 
am mai discutat şi în şedinţa trecută. Asta a făcut ca Slatina iarăşi să ne-o ia înainte. Până 
la urmă vom da înainte ca să ajungem cu cele 300  de scări de bloc la finalul anului, dar 
nici aşa nu suntem mulţumiţi cu cele 300.Noi am încercat să facem o campanie publică 
prin care să-i conştientizăm pe oameni despre importanţa acestui demers, despre 
câştigurile pe care le au. În primul rând pentru că nu trebuie să bage bani. Plătesc doar 
taxa pe  care a aprobat-o consiliul local de 1 milion pe an, ceea ce  este foarte puţin în 
comparaţie cu ceea ce primesc dumnealor pentru apartamentele în care locuiesc. Calculul 
este cam de 100 milioane care se investesc într-o singură locuinţă, deci vă daţi seama că 
1 milion lei vechi timp de 10 ani înseamnă 10% şi oricum este recuperat acest milion 
înzecit chiar din facturile pe care le va plăti ulterior pentru că  automat facturile vor fi 
mult mai scăzute după acest lucru şi, de asemenea, se suplineşte şi acel certificat 
energetic pe care îl primesc automat toţi cei care intră în acest program. În mod normal ei 
ar trebui să-l plătească din banii lor dacă  vor să înstrăineze apartamentul vreodată. este 
obligaţie legală. Aşa se aleg cu el gratuit. Practic este o gratuitate de care beneficiază toţi 
cei care au intrat în acel program. Noi am încercat până acum să-i conştientizăm în 
primul rând pe  administratorii de blocuri. Ne-am întâlnit cu ei, cu preşedinţii asociaţiilor 
de proprietari. Se vede foarte clar în zonele unde aceştia au vrut să se implice, pentru că 
acolo blocurile sunt compacte, într-adevăr  sunt cvartale întregi care intră în reabilitare 
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pe când în alte asociaţii poate este un bloc şi acela pentru că au venit proprietarii cu lista 
de semnături strânsă la primărie şi s-au bătut ei ca să intre în acest program. 

 Dl. Nedelescu s-a întâlnit de mai multe ori cu dumnealor, eu m-am întâlnit de trei 
ori . Am avut şi cazuri când ne-am întâlnit prima oară, cel puţin în care au fost unii dintre 
ei foarte recalcitranţi, de parcă le luam ceva nu le dădeam. dar până la urmă aceasta este 
situaţia. Nu facem bine cu forţa nimănui, fiecare decide pentru el dacă este bine sau nu. 
Au primit probabil şi informaţii de la diverse surse media care  au prezentat ghidurile 
vechi. Ştiam atunci când am făcut acea promisiune că ghidul se va modifica de la 
Bucureşti. I-au speriat pe oameni şi asta se întâmplă când citeşti o singură sursă şi te şi 
încrezi în ea. Până la urmă eu zic că cei care beneficiază, vor fi mulţumiţi de acest 
program. 

Dl. Preşedinte: 
Vă propun să votăm primele 93 de puncte care se referă la reabilitări termice la 

imobile. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de blocuri. 93 de blocuri au undă 
verde ca începând din toamna aceasta să fie reabilitate termic.                                                     

 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O4, situat pe Str.Mirceşti, nr.14”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică si audit energetic  pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 
multietajate etapa II, în municipiul Craiova, bloc O4, situat în Str.Mirceşti, nr.14”, 
având următorii indicatori tehnico – economici (faza DALI si PT): 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 427,31 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,45)                            
     din care (C+M)                 - 393,98 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O5, situat pe Str.Mirceşti, nr.12”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică si audit energetic  pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 
multietajate etapa II, în municipiul Craiova, bloc O5, situat în Str.Mirceşti, nr.12”, 
având următorii indicatori tehnico – economici (faza DALI si PT): 
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1.Valoarea totală a investiţiei      - 424,08 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,45)                            
     din care (C+M)                 - 387,19 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                               
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O18, situat pe Str.Mirceşti ,nr.42”.  

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică si audit energetic  pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 
multietajate etapa II, în municipiul Craiova, bloc O18, situat în Str.Mirceşti ,nr.4”, 
având următorii indicatori tehnico – economici (faza DALI si PT): 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 447,39 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,45)                            
      din care (C+M)                 - 409,75 mii  lei (inclusiv TVA)                           

      2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O19, situat pe Str.Mirceşti ,nr.22”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică si audit energetic  pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 
multietajate etapa II, în municipiul Craiova, bloc O19, situat în Str.Mirceşti ,nr.2”, 
având următorii indicatori tehnico – economici (faza DALI si PT): 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 499,47 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,45)                            
      din care (C+M)                 - 457,75 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O20, situat pe Spania ,nr.14”.  

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică si audit energetic  pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II, 
în municipiul Craiova, bloc O20, situat în Str. Spania ,nr.14”, având următorii 
indicatori tehnico – economici (faza DALI si PT): 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 376,59 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,45)                            
      din care (C+M)                 - 346,50 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
    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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O23, situat pe Spania, nr.8”.  

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică si audit energetic  pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II, 
în municipiul Craiova, bloc O23, situat în Str. Spania, nr.8”, având următorii 
indicatori tehnico – economici (faza DALI si PT): 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 453,69 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,45)                            
      din care (C+M)                 - 415,80 mii  lei (inclusiv TVA)                           

  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
   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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O24, situat pe Spania,nr.6”.  

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică si audit energetic  pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II, 
în municipiul Craiova, bloc O24, situat în Str. Spania, nr.6”, având următorii 
indicatori tehnico – economici (faza DALI si PT): 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 374,74 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,45)                            
      din care (C+M)                 - 342,49 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O22, situat pe Spania,nr.10”.  

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică si audit energetic  pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II, 
în municipiul Craiova, bloc O22, situat în Str. Spania,nr.10”, având următorii 
indicatori tehnico – economici (faza DALI si PT): 

     1.Valoarea totală a investiţiei      - 347,63 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,45)                            
      din care (C+M)                 - 316,51 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.O21 sc1,2, situat pe Spania,nr.12”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică si audit energetic  pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate etapa II, 
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în municipiul Craiova, bloc O21 sc.1,2, situat în Str. Spania, nr.12”, având următorii 
indicatori tehnico – economici (faza DALI si PT): 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 755,05 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,45)                            
      din care (C+M)                 - 693,36 mii  lei (inclusiv TVA)                           
     2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
      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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.106, situat pe Str.Rovinari ,nr.6a”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 106, situat în Str.Rovinari ,nr.6A”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 353,62 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            
      din care (C+M)                 - 309,35 mii  lei (inclusiv TVA)                           

  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.116, situat pe Str.G-ral. Ghe.Magheru,nr.26”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 116, situat în Str.G-ral. 
Ghe.Magheru, nr.26”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 319,68 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            
      din care (C+M)                 - 277,81 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
   prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.117, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.24”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 117, situat în Str.G-ral Ghe 
Magheru,nr.24”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 322,60 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            

      din care (C+M)                 - 280,52 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
 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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.118, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.22”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 118, situat în Str.G-ral Ghe 
Magheru, nr.22”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 359,38 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            
      din care (C+M)                 - 314,70 mii  lei (inclusiv TVA)                           

  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.119, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.20”. 
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 119, situat în Str.G-ral Ghe 
Magheru, nr.20”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 354,74 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            

      din care (C+M)                 - 310,38 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.120, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.18”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 120, situat în Str.G-ral Ghe 
Magheru, nr.18”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 350,55 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,3848)                            
     din care (C+M)                 - 306,50 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
 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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.121, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.16”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 121, situat în Str.G-ral Ghe 
Magheru,nr.16”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 271,50 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            
     din care (C+M)                 - 233,05 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
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  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.122, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.14”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 122, situat în Str.G-ral Ghe 
Magheru,nr.14”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 363,55 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,3848)                            
    din care (C+M)                 - 318,57 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
 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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.123, situat pe Str.G-ral Ghe Magheru,nr.12”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 123, situat în Str.G-ral Ghe 
Magheru,nr.12”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 344,98 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            
     din care (C+M)                 - 301,31 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică: bl.124, situat pe Str.Gen Magheru,nr.10”.  
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 124, situat în Str.Gen 
Magheru,nr.10”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 398,92 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,3848)                            
     din care (C+M)                 - 351,44 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.125, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 125, situat în Str.George 
Vilsan,nr.3A”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 310,62 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            

      din care (C+M)                 - 269,40 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.126, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 126, situat în Str.George 
Vilsan,nr.3A”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 341,38 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,3848)                            
    din care (C+M)                 - 297,97 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
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  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.127a, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 127a, situat în Str.George Vilsan, 
nr.3A”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 296,10 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            
     din care (C+M)                 - 255,90 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.127b, situat pe Str.George Vilsan,nr.3A”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 127b, situat în Str.George Vilsan, 
nr.3A”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 318,70 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,3848)                            
    din care (C+M)                 - 276,90 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.128, situat pe Str.G-ral Ghe  Magheru,nr.4”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 128, situat în Str.G-ral Ghe  
Magheru, nr.4”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 313,74 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,3848)                            
 din care (C+M)                 - 272,29 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M16, situat pe Str.Henri Coandă,nr.55”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M16, situat în str.Henri Coandă, 
nr.55”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 350,88 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            
    din care (C+M)                 - 306,80 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M15 sc. 1.2, situat pe Str.Vasilescu 
Carpen,nr.2”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M15 sc. 1.2, situat în 
Str.Vasilescu Carpen, nr.2”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
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1.Valoarea totală a investiţiei      - 605,58 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            

     din care (C+M)                 - 543,46 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M17, situat pe Str.Henri Coandă,nr.57”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M17, situat în Str.Henri Coandă, 
nr.57”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 332,25 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,3848)                            
    din care (C+M)                 - 289,49 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M20, situat pe Str.Electroputere,nr.4”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M20, situat în Str.Electroputere, 
nr.4”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 412,84 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,3848)                            
      din care (C+M)                 - 364,37 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M22, situat pe Str.Vasilescu Carpen,nr.4”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M22, situat în Str.Vasilescu 
Carpen, nr.4”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 334,92 mii lei (inclusiv TVA)            
      (1 EURO = 4,3848)                            
    din care (C+M)                 - 291,98 mii  lei (inclusiv TVA)                           

  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
 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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Camin IRA, situat pe Str. Caracal, nr.110, Camin 
IRA”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Camin IRA, situat în Str. Caracal, 
nr. 110, Camin IRA”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 639,12 mii lei (inclusiv TVA)            
     (1 EURO = 4,3848)                            

     din care (C+M)                 - 574,62 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
 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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.D7, situat pe Str.Lalelelor, nr.1”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
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blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc D7, situat în Str.Lalelelor, nr.1”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 480,57 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
    din care (C+M)                 - 444,56 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.D12, situat pe B-dul 1Mai, nr.12”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc D12, situat în B-dul 1Mai, nr.12”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 476,45 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 440,69 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M26, situat pe Str.Dealul Spirei nr.20”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M26, situat în Str.Dealul Spirei 
nr.20”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 492,71 mii lei (inclusiv TVA)            
      (1 EURO = 4,4281)                            
   din care (C+M)                 - 454,07 mii  lei (inclusiv TVA)                           
         2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
 prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M15b, situat pe Str.Dealul Spirei nr.26”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M15b, situat în Str.Dealul Spirei, 
nr.26”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 874,02 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 803,94 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M14, situat pe Str.Arţarului nr.12A”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M14, situat în Str.Arţarului, 
nr.12A”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 465,08 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
    din care (C+M)                 - 428,09 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M13, situat pe Str.Dealul Spirei nr.31”.  
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M13, situat în Str.Dealul, Spirei 
nr.31”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 582,03 mii lei (inclusiv TVA)            
     (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 538,04 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M12, situat pe B-dul 1Mai, nr.17”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M12, situat în B-dul 1Mai, nr.17”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 565,89 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
      din care (C+M)                 - 522,83 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M11, situat pe B-dul 1Mai, nr.15”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M11, situat în B-dul 1Mai, nr.15”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 581,51 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
    din care (C+M)                 - 536,57 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M7, situat pe Str.Arţarului nr.20A”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M7, situat în Str.Arţarului 
nr.20A”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 562,12 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
   din care (C+M)                 - 519,30 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M6, situat pe Str.Deva ,nr.19”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M6, situat în Str.Deva ,nr.19”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 556,63 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 514,18 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
            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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M4, situat pe B-dul 1Mai, nr.25”. 
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M4, situat în B-dul 1Mai, nr.25”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 522,70 mii lei (inclusiv TVA)            
      (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 481,30 mii  lei (inclusiv TVA)                           

  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M27, situat pe Str.Buziaş, nr.14”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M27, situat în Str.Buziaş, nr.14”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 482,73 mii lei (inclusiv TVA)            
      (1 EURO = 4,4281)                            
   din care (C+M)                 - 444,52 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M22, situat pe B-dul 1Mai, nr.3”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M22, situat în B-dul 1Mai, nr.3”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 535,90 mii lei (inclusiv TVA)            
      (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 493,70 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M21, situat pe Str.Arţarului nr.2”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M21, situat în Str.Arţarului, nr.2”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 546,05 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 504,20 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
            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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M20, situat pe B-dul 1Mai, nr.5”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M20, situat în B-dul 1Mai, nr.5”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 454,49 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 418,18 mii  lei (inclusiv TVA)                           
   2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M18, situat pe B-dul 1Mai, nr.7”.  
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M18, situat în B-dul 1Mai, nr.7”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 550,70 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            

     din care (C+M)                 - 507,62 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
            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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M29, situat pe Str.Arţarului nr.9”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M29, situat în Str.Arţarului nr.9”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 567,59 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 524,44 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M19, situat pe B-dul 1Mai, nr.9”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M19, situat în B-dul 1Mai, nr.9”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 538,43 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 497,04 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M32, situat pe Str.Buziaş, nr.6” 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M32, situat în Str.Buziaş, nr.6”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 540,60 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
      din care (C+M)                 - 498,91 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M31, situat pe Str.Buziaş, nr.8”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M31, situat în Str.Buziaş, nr.8”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 571,56 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 528,17 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M28, situat pe Str.Buziaş, nr.16”. 
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M28, situat în Str.Buziaş, nr.16”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 519,73 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 479,45 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.D11, situat pe B-dul 1Mai, nr.10”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc D11, situat în B-dul 1Mai, nr.10”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 538,20 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
    din care (C+M)                 - 497,28 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

  
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M24, situat pe Str.Dealul Spirei nr.24”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M24, situat în Str.Dealul Spirei 
nr.24”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 545,16 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 502,41 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

            prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.M30, situat pe Str.Arţarului nr.7”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M30, situat în Str.Arţarului, nr.7”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 481,06 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 443,11 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.A14. sc.1,2, situat pe Str.Tehnicii”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc A14.1,2, situat în Str.Tehnicii”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 971,28 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,394)                            
      din care (C+M)                 - 880,56 mii  lei (inclusiv TVA)                           
   2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
            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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică bl.2I.U.G, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.16”.  
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.2I.U.G, situat în Str.Ion 
Tuculescu nr.16”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 714,94 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,394)                            
    din care (C+M)                 - 638,88 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl. V9, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.18”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl. V9, situat în Str.Ion 
Tuculescu, nr.18”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 1260,39 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,394)                            
     din care (C+M)                 - 1145,50 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.V8, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.20”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.V8, situat în Str.Ion Tuculescu, 
nr.20”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 1290,64 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,394)                            
     din care (C+M)                 - 1173,63 mii  lei (inclusiv TVA)                           
           2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  
           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U6a, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.17”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.U6a, situat în Str.Ion 
Tuculescu nr.17”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 816,42 mii lei (inclusiv TVA)            
      (1 EURO = 4,394)                            
    din care (C+M)                 - 738,55 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  

            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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O16, situat pe Str.Ion Tuculescu nr.19”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.O16, situat în Str.Ion 
Tuculescu, nr.19”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 536,68 mii lei (inclusiv TVA)            
     (1 EURO = 4,394)                            
      din care (C+M)                 - 488,25 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
            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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O7, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.92”. 
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.O7, situat în Str.Calea 
Bucureşti, nr.92”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 496,96 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,394)                            
     din care (C+M)                 - 451,35 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U7, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.102”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.U7, situat în Str.Calea 
Bucureşti, nr.102”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 1057,33 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,394)                            
    din care (C+M)                 - 962,39 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U8, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.96”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.U8, situat în Str.Calea 
Bucureşti nr.96”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 1028,00 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,394)                            
    din care (C+M)                 - 935,14 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  
           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U9, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.90”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.U9, situat în Str.Calea 
Bucureşti, nr.90”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 1009,51 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,394)                            
     din care (C+M)                 - 917,96 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică B.lO13, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.108”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc B.lO13, situat în Str.Calea 
Bucureşti nr.108”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 521,26 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,394)                            
   din care (C+M)                 - 473,93 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O8, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.94”. 
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.O8, situat în Str.Calea 
Bucureşti, nr.94”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 499,80 mii lei (inclusiv TVA)            
      (1 EURO = 4,394)                            
    din care (C+M)                 - 453,98 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova – Reabilitare termică Bl.O9, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.98”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.O9, situat în Str.Calea 
Bucureşti nr.98”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 524,42 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,394)                            
   din care (C+M)                 - 476,86 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O10, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.100”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl O10, situat în Str.Calea 
Bucureşti nr.100”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 545,66 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,394)                            
     din care (C+M)                 - 496,60 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
            prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O11, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.104”. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.O11, situat în Str.Calea 
Bucureşti, nr.104”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 513,02 mii lei (inclusiv TVA)            
      (1 EURO = 4,394)                            
   din care (C+M)                 - 466,27 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.O14, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.110”.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc Bl.O14, situat în Str.Calea 
Bucureşti nr.110”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 448,71 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,394)                            
    din care (C+M)                 - 406,52 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova - Reabilitare termică Bl.U6b, situat pe Str.Calea Bucureşti nr.114”. 
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U6b, situat în Str.Calea Bucureşti, 
nr.114”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 847,21 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,394)                            
    din care (C+M)                 - 767,16 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei           - 5 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
72. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 134A sc1,sc2 B.dul Dacia,nr.18 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 134A sc1,sc2, situat în B.dul 
Dacia,nr.18”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 855,34 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
   din care (C+M)                 - 786,34 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

73. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 135B B.dul Dacia,nr.14 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 135B, situat în B.dul Dacia, 
nr.14”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 407,39 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
   din care (C+M)                 - 373,9 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
74. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica bl 138B sc1 B-dul Dacia ,nr.14 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 138B sc.1,2, situat în B-dul Dacia, 
nr.14”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 639,42 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
    din care (C+M)                 - 586,82 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
75. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 139B B-dul Dacia ,nr.14 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 139B, situat în B-dul Dacia 
,nr.14”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 432,80 mii lei (inclusiv TVA)            
     (1 EURO = 4,4281)                            
  din care (C+M)                 - 399,53 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
          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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

76. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 170D B.dul Oltenia, nr.7 
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 170D, situat în B.dul Oltenia, 
nr.7”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 445,20 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
    din care (C+M)                 - 410,45 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
77. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 170E B.dul Oltenia, nr.7 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 170E, situat în B.dul Oltenia, 
nr.7”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 752,53 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
   din care (C+M)                 - 693,35 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
78. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 170F B.dul Oltenia,nr.7 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 170F, situat în B.dul 
Oltenia,nr.7”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 353,87 mii lei (inclusiv TVA)            
     (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 324,61 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
79. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 170G Str.Elena Farago, nr.39 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 170G, situat în Str.Elena Farago, 
nr.39”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 665,46 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4281)                            
      din care (C+M)                 - 619,65 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

80. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 170 I Str.Elena Farago, nr.35 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 170 I, situat în Str.Elena Farago, 
nr.35”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 494,63 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            

      din care (C+M)                 - 456,9 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
81. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 170Jsc1 Str.Elena Farago,nr.33 
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 170Jsc1, situat în Str.Elena 
Farago,nr.33”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 689,17 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 641,92 mii  lei (inclusiv TVA)                           
          2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
82. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 171AB B.dul Oltenia nr.5 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 171AB, situat în B.dul Oltenia 
nr.5”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 954,23 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 881,76 mii  lei (inclusiv TVA)                           

            2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
83. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 171C B.dul Oltenia nr.5 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 171C, situat în B.dul Oltenia 
nr.5”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 471,79 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 435,44 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
84. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 171D sc1,2 Str.Paltinului nr.11 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 171D sc1,2, situat în 
Str.Paltinului, nr.11”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 954,29 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 880,87 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
85. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 171G Str.Elena Farago nr.47 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 171G, situat în Str.Elena Farago, 
nr.47”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 464,70 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
      din care (C+M)                 - 428,77 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
86. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica bl. 171E str. Paltinului nr. 9 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 23.05.2013                                                         54                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 171 E, situat în Str.Paltinului ,nr. 
9”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 499,00 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 461,01 mii  lei (inclusiv TVA)                           
         2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

87. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 171H Str.Elena Farago, nr.45 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 171H, situat în Str.Elena Farago, 
nr.45”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 468,85 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
      din care (C+M)                 - 432,67 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
88. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 171J Str.Elena Farago, nr.41 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 171J, situat în Str.Elena Farago, 
nr.41”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 486,92 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            

      din care (C+M)                 - 449,66 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
89. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 173A B-dul Dacia ,nr.12 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 173A, situat în B-dul Dacia , 
nr.12”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 385,37 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4281)                            
      din care (C+M)                 - 354,22 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

90. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 173F sc1,2 B-dul Dacia, nr.12 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 173F sc1,2, situat în B-dul Dacia, 
nr.12”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 759,39 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 707,92 mii  lei (inclusiv TVA)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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91. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 174 A1,A2 Str.Elena Farago nr.38 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 174 A1,A2, situat în Str.Elena 
Farago, nr.38”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 685,03 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
    din care (C+M)                 - 629,9 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
92. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 174 B sc1,2 Str.Elena Farago nr.36 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 174 B sc1,2, situat în Str.Elena 
Farago, nr.36”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 750,60 mii lei (inclusiv TVA)            
       (1 EURO = 4,4281)                            
     din care (C+M)                 - 699,66 mii  lei (inclusiv TVA)                           
 2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
93. Proiect de hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in 
Municipiul Craiova Reabilitare termica Bl 174C B-dul Dacia, nr.10 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 174C, situat în B-dul Dacia, 
nr.10”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 413,62 mii lei (inclusiv TVA)            
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       (1 EURO = 4,4281)                            
    din care (C+M)                 - 380,77 mii  lei (inclusiv TVA)                           
2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
94. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe anul 2013;  
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2013, după cum urmează: 
a) venituri în sumă de 575.999,00 mii lei, 
b) cheltuieli în sumă de 576.453,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
95. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013; 
    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
α) total venituri  - 60.515,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

57.931,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.584,00 mii 
lei); 

β) total cheltuieli – 60.517,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 57.933,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.584,00 
mii lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.104/2013. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă).  

 
 

96.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2013; 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2013, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 39.318,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 38.768,00 mii lei, venituirle secţiunii de dezvoltare în sumă de 550,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 39.730,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 39.180,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 550,00 
mii lei),  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.105/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă).  
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97. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
Municipiului Craiova, pe anul 2013;  

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe 

anul 2013, după cum urmează: 
 total venituri – 709.259,00 mii lei; 
 total cheltuieli  - 737.788,00 mii lei, 
    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi. 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                        
       Dl. Preşedinte:                                                                                                         
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 23.05.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Emilian Ştefârţă Nicoleta Miulescu 

  
 
 
 
 

 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 

 


