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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
 
 
 

                HOTĂRÂREA NR. 655 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Trecerea în subteran a reţelelor aeriene în municipiul Craiova”  
 
 

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

18.12.2014; 

         Având în vedere raportul nr.178714/2014 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 

şi Licitaţii  prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii „Trecerea în subteran a reţelelor aeriene în municipiul Craiova” şi rapoartele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.347, 348, 

349, 350 şi 351/2014;   

 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.28/2008, 
modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, 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  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Trecerea în 

subteran a reţelelor aeriene în municipiul Craiova”, scenariul 1, având următorii 
indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA):             291.631,367  mii lei   

     din care construcţii+montaj (C+M) (inclusiv TVA):        172.440,241  mii lei  
  2. Durata de realizare:                                                     132 luni  
  3. Capacităţi (în unităţi fizice): 

               - canalizaţie principală realizată din tuburi HDPE cu diametrul de 40 mm  
amplasată în zonele cu imobile multifamiliale-317,279 km 

               - canalizaţie principală amplasată în zonele cu imobile unifamiliale realizată din 
tuburi HDPE cu diametrul de 40 mm-517,116 km 

               - canalizaţie secundară amplasată în zonele cu imobile multifamiliale realizată 
din tuburi PVC cu diametrul de 32 mm-213,782 km 

               - canalizaţie secundară  amplasată în zonele cu imobile unifamiliale-59,823 km 



  

              - tubulatură HDPE cu diametrul de 40 mm SDR 13.6-1.668,790 km 
             
              - tubulatură HDPE cu diametrul de 40 mm preinstalată cu 7 tubete 8/10-

1.668,790 km 
              - tubulatură HDPE cu diametrul de 32 mm SDR 13.6-2.298,520 km 
             - tubulatură HDPE cu diametrul de 32 mm preinstalată cu 4 tubete 3,5/5-  

2.298,520 km 
             - tubete cu diametrul de 10 mm-2.791,110  km 
             - camere de tragere de tip T-1150 bucăţi 
             -  camere de tragere de tip  X-8863 bucăţi 
             -  camere de tragere de tip  G-1050 bucăţi 
             - cutii branşament-29.500 bucăţi  
             - POP-uri complet echipate-8 bucăţi 
             prevăzut în anexa care face 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. 
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