
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR._______ 
privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri” 
 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018; 
        Având în vedere expunerea de motive nr.179609/2018, rapoartele nr.188794/2018 
al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi nr.194146/2018 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea 
devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată și art.10 alin.4 din Hotărârea 
Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, 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  actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 
locuri”, prevăzute în anexele 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.118/2017. 

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

 
 
 

           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 

               Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.               /                                                              Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                         
                  Mihail Genoiu 
 
 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind   aprobarea  actualizării devizului general  

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri” 

 
  

Prin H.C.L. nr. 118/30.03.2017 a fost aprobata documentația de avizare a 
lucrarilor de intervenții – servicii de reproiectare pentru conversie de la categoria V  la 
categoria III  pentru obiectivul de investiții  „Stadion de atletism cu capacitate de peste 
5000 locuri”. 

In aceasta perioada se afla in derulare contractul de servicii nr. 47060/19.03.2018, 
încheiat intre Municipiul Craiova si K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL 
București privind realizarea proiectului tehnic și asistență tehnică.  

Ordinul de începere pentru proiectare a fost înaintat prestatorului, respectiv K-
BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL București, pentru data de 06.06.2018. 

 
Lucrările de construire au fost demarate în mai 2015. 

 Stadiul actual al lucrărilor de construcție se află la nivelul structurii de rezistență 
(aferente zonei de  gradene și al structurii corpurilor centrale) iar pentru terenul de sport 
s-au executat instalațiile de drenaj și straturile aferente, montajul sistemului de irigații. 
Au fost achiziționate și montate echipamentele din punctul termic. S-au realizat rețelele 
de canalizare menajeră și pluvială exterioare, de alimentare cu apă și de alimentare cu 
agent termic primar pentru încălzire și apă caldă.  

Baza pentru elaborarea proiectului tehnic din punct de vedere al cerințelor ce se 
impun pentru construirea facilităților de atletism, în vederea certificării de către IAAF, 
dotările necesare din punct de vedere al asigurării funcționalității stadionului pe terenul 
de competiție și în zona de încălzire – warm-up, este constituită de Caietul de sarcini 
pentru instalațiile de atletism elaborat de S.C. AH Sport Projects Consulting S.R.L., 
elaborat în baza  contractului nr. 140212/09.10.2017, contract încheiat după aprobarea 
indicatorilor tehnico economici prin HCL 118/30.03.2017. Deoarece respectarea acestui 
caiet de sarcini asigură certificarea stadionului conform normelor IAAF, cerințele de 
proiectare descrise în Caietul de sarcini pentru instalațiile de atletism elaborat de S.C. 
AH Sport Projects Consulting S.R.L. primează în fața altor cerințe din alte 
documentații. Prin Caietul de sarcini pentru instalațiile de atletism elaborat de S.C. AH 
Sport Projects Consulting S.R.L., consultantul recomandat IAAF a descris cerințele de 
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proiectare care se impun pentru ca stadionul de atletism să poată fi certificat de IAAF ca 
stadion de atletism. 

Proiectul întocmit de K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL București 
respectă întocmai specificațiile și detaliile din Caietul de sarcini pentru facilitățile de 
atletism.  

Față de situația proiectată inițial se adaugă o zona de încălzire/warm-up pentru  
competițiile de atletism. Aceasta va fi dotată și cu o construcție dedicată (Corp E), P+1, 
de 233,2 mp ACD, situată în imediata apropiere, pentru depozitarea materialelor 
sportive și dotare cu vestiare pentru sportivi.  

Clădirea principală a gradenelor (Corpuri A,B,C,D) va găzdui peste 5000 de 
locuri pentru spectatori (aproximativ 5015), și dotări pentru sportivi, arbitri, media, etc. 
necesare desfășurării unor competiții omologate.  

Structura din beton armat a gradenelor și clădirii principale, care este parțial 
executată va suferi unele modificări în vederea reorganizării interioare a funcțiunilor și 
fluxurilor de circulații, în mod special la nivelurile parter și etaj 1. În vederea comasării 
spațiilor pentru sportivi la parter și a spațiilor pentru public la etajul 1, se propune 
extinderea unor spații la nivelul parterului și organizarea unor spații exterioare dedicate 
publicului la nivelul etajului 1.  

La nivelul construcției existente, intervențiile implica adăugarea unor noi spații la 
parter în interiorul ariei construite a celor doua corpuri de gradene circulare (corp A SI 
D) și reconfigurarea spațiilor interioare din clădire.  

De asemenea se extind corpurile B și C la nivelul parterului cu noi spații 
funcționale, generând și o terasa circulabilă la nivelul etajului 1.  

La parter a fost regândit spațiul interior al clădirii și în relație cu zona 
competițională fluxul circulației sportivilor.  

Astfel, în zona de intrare în competiție, la linia de start, se afla amplasata zona de 
regrupare a echipelor împreună cu vestiarele separate pe sexe destinate atât sportivilor 
cât și antrenorilor.  

In zona de ieșire de pe teren, se amplasează funcțiunea de testare antidoping, 
necesara la finalul fiecărei competiții. In aceste zone se afla cate o scara de acces la 
nivelele superioare spre zonele dedicate sportivilor.  

In apropierea zonei de testarea antidoping, cu acces direct din holul 
sportivilor/arbitrilor, se amplasează o camera de întâlniri / spațiu adunare festivități. 
Publicul și spectatorii VIP dispun de spații comerciale și de grupuri sanitare separate pe 
sexe, precum și de grupuri sanitare pentru persoane în scaun rulant. Celelalte spații 
primesc funcțiuni tehnice adiacente programului.  

La Etajul 1 în extrema stânga a planului se amplasează o sala de forță dotata cu 
vestiar și grup sanitar.  

Atât la nivelul parterului cat și la nivelul etajului 1, publicul dispune de zone cu 
alimentație publica, grupuri sanitare pe sexe, garderoba.  

Este regândit fluxul funcțional de acces al spectatorilor, fiind organizat 
preponderent la nivelul Etajului 1 pe o cursiva generala amplasata în spatele gradenelor. 
La aceasta cursiva se ajunge de la nivelul terenului amenajat pe o serie de scări 
exterioare .  

In relație cu schema de acces, este regândita și soluția de evacuare în caz de 
urgenta, după cum este detaliat la capitolul privind securitatea la incendiu.  
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La Etajul 2 se afla zona administrativa, birouri, media și o sala de interviuri de 50 
de locuri pentru reporteri. Etajul 3 reprezintă nivelul de observație al competiției, cu o 
loja VIP, camerele de comentatori sportivi și spații de filmare (linie start și linie finish). 
Circulațiile verticale în interiorul clădirii sunt asigurate prin intermediul a trei scări, 
doua dintre ele asigurând accesul pana la etajul 3. (pentru comentatori, filmare, loja 
VIP).  
Spațiul de sub gradene: 

Având în vedere reorganizarea spațiilor și accesurilor pentru sportivi, a fost 
necesara realocarea unor spații pentru spectatori, și alte funcțiuni.  
Au fost create mici puncte de alimentație publica, unele depozitari, ca și grupuri sanitare 
suplimentare în spațiul de sub gradene.  

Acestea sunt spații amplasate la nivelul parterului cu acces direct din exterior în 
Corpurile A și D.  

Spațiul de sub gradene pe corpurile B/C sunt folosite ca spații funcționale sau 
spații de rezerva (fără utilitate).  
Zona de antrenament (Warm-Up):  

Pentru activități de încălzire se dotează stadionul cu o pista standard de 200 m 
pentru alergare, (având 4 culoare cu minim 100 m de alergare în linie dreapta), instalație 
pentru săritura în lungime și triplu salt, instalație de aruncare a greutății, instalație de 
aruncare disc și ciocan.  

Aceasta va fi dotata și cu o construcție dedicata (Corp E), P+1, de 233,2 mp ACD, 
situata în imediata apropiere, pentru depozitarea materialelor sportive și dotare cu 
vestiare pentru sportivi. 

 
Sub aspectul legalităţii,  dispoziţiile art. 10 alin.4 din  H.G. nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, statuează că devizul 
general întocmit în faza de proiectare se poate actualiza ori de câte ori este necesar prin 
grija beneficiarului investiţiei. 
  
În concluzie 

 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare şi art. 10 alin.4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

 Propunem spre aprobare actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici prevăzute în anexele 1 și 2 la prezentul raport pentru obiectivul de investiții 
„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri”: 
            Se modifică în mod corespunzător  H.C.L. nr. 118/30.03.2017 
   
            Director executiv,                                                                     Șef Serviciu, 
                 Maria Nuţă                                                                     Marian Deselnicu 
 
                                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                                        insp. Laura Georgescu 
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