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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  

 HOTĂRÂREA NR.400 
privind aprobarea Expertizei tehnice şi a  Documentaţiei de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie                       
„Modernizare str. Aleea IV Şimnic” – varianta 1 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
31.07. 2014; 

Având în vedere raportul nr.108503/2014 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii prin care se propune aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Aleea IV Şimnic” – varianta 1 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.158, 159, 160, 161 şi 162/2014.  

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii de  Guvern nr.28/2008, 
modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2  
şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Aleea IV Şimnic” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 

2.876.518,61/2.324.926,85 lei  
           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 2.580.525,98/2.081.069,34  lei  

  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea totală de modernizare a străzii este de 1.500 m., iar suprafaţa 

modernizată este de 10.500 m.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 1.440 mp. 
  5. Rigola carosabilă se va realiza pe o lungime de 30 ml. 
  6. Se vor realiza şanţuri pereate pe o lungime de 1.045 ml., zid de sprijin pe 80  

ml. şi parapet metalic pe 1.540 ml. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

  
         CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETAR, 
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Teodor Nicuşor SAS Nicoleta MIULESCU 
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