
  

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 

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

Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie                       
„Modernizare str. Vânătorii de Munte”  

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
29.10.2015; 

Având în vedere raportul nr.149726/2015 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. 
Vânătorii de Munte”.  

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. Vânătorii de Munte” 
– varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                 

2.749,04/2.216,97 mii lei         
             din care construcţii montaj (C+M)  (cu/fără TVA)    2.383,62/1.922,28 mii  lei  
 

  Durata de realizare          3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 
  Indicatori tehnici: 

• lungime stradă        1.180,47 m 
• lăţime stradă            5,50 m 
• lungime trotuare      700 m  
• lăţimi trotuare          1,00 m 

    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. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    PT. SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 



  

 
Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr. 149726 /2015                                              Se aprobă, 
                Primar, 
                    Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind   aprobarea   
expertizei tehnice si a documentatiei de avizarea a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de 

investiţii   
„MODERNIZARE STRADA VÂNĂTORII DE MUNTE” 

 
Necesitate si oportunitate: 
 Traseul acestei strazi se desfasoara de la km 0+000 la km 1+180.47 intre str. Genistilor si str. 
Artileriei. 
- Traseul in plan se prezinta sub forma de aliniamente, viteza de circulatie reglementata fiind de 50 km/h. 

Trotuare nu sunt prezente. 
- Declivitatea in profil longitudinal are valoarea cuprinsa intre cca. 0.5%  si 5.53%; 
- Partea carosabila are latimea variabila incepand de la cca 4,75 m si ajunge la 5,67 m. 
Imbracamintea sistemului rutier este alcatuita din balast si prezinta gropi, înierbări, etc.  
Partea carosabila este incadrata pe alocuri de gardurile proprietatilor, in rest este marginita de camp. 
Nu exista semnalizare verticala. Nu exista semnalizare orizontala. 
Strada este dotata cu urmatoarele utilitati: 
- retele electrice aeriene de joasa tensiune (LEA)  
-     canalizare menajera Dn250 mm, PVC, L = 1095 m, cu urmatoarele caracteristici:  
 racorduri de canalizare = 14 buc. CV stradale = 23 buc 
Strada nu are nici alimentare cu apă, nici canalizare pluviala. 
 DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI: 
Traseul strazii in plan si in profil longitudinal 

Proiectarea traseului in plan in profil longitudinal s-a realizat conform STAS 10144/3-91 Elemente 
geometrice strazi precum si STAS 863-85 Lucrari de drumuri  - Elemente geometrice ale traseelor, 
urmarindu-se mentinerea platformei strazii in limita domeniului public, fara exproprieri.  
Vecinatatea apropiata a constructiilor (cu accese dese), nu permite modificari ale declivitatilor din profil 
longitudinal, astfel ca declivitatile existente se vor mentine in vederea asigurarii accesului facil la 
proprietatile riverane, totodata asigurandu-se pantele minime necesare pentru scurgerea longitudina a 
apelor din precipitatii si a celor provenite din topirea zapezii. Declivitatile proiectate pe aceasta strada au 
valori de 0,5- 5,53%.  

 Profilul transversal 

Proiectarea elementelor geometrice ale profilului transversal s-au realizat conform STAS 10144/1-90 , 
totodata avandu-se in vedere respectarea integritatii proprietatilor ce marginesc strada. 
Elementele geometrice in profil transversal adoptate sunt : 
-latime parte carosabila  l = 5.50 m; 
-latime trotuar, atat pe stanga cat si pe partea dreapta, l = 1,00 m si a fost prevazut doar in dreptul  
proprietatilor, avand o lungime totala de 700m, 

Structuri rutiere             
           S-au analizat 
urmatoarele structuri rutiere conform recomandarilor expertizei tehnice: 

Varianta 1 – sistem rutier flexibil 
4 cm  strat de uzura BA16 cf. SR 174-1/2009; 
6 cm strat de baza BAD25 cf. SR 174-1/2009; 
20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta cf. SR 667/2001; 
20 cm strat inferior de fundatie din balast cf. SR 662/2002; 
geotextil cu rol anticontaminant pe toata suprafata fundatiei. 
 5 cm strat de nisip pilonat 
Varianta 2 – sistem rutier semirigid 
4 cm  strat de uzura BA16 cf. SR 174-1/2009; 
6 cm strat de baza BAD25 cf. SR 174-1/2009; 



  

15 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment cf. STAS 10473-1/87; 
20 cm strat inferior de fundatie din balast cf. SR 662/2002; 
geotextil cu rol anticontaminant pe toata suprafata fundatiei. 
 5 cm strat de nisip pilonat 

                                      Trotuare 

Amenajarea trotuarelor a fost prevazuta a se realiza  conform STAS 10144/2-91, pe ambele parti ale strazii, 
pe o latime de l =  1,00 m, doar in dreptul proprietatilor. Intre gardurile proprietatilor si trotuar a fost 
introdusa o rigola de pamant pentru colectarea apelor. Lungimea totala a trotuarelor este de 940m. In 
dreptul acceselor la proprietati vor fi prevazute rigole carosabile pe lungime de 5,00 m. 
S-au propus urmatoarea solutie constructiva pentru realizarea trotuarului: 
4 cm  strat de uzura BA8 cf. SR 147-12009; 
10 cm strat din beton C16/20; 
10 cm strat din balast; 
Amenajarea trotuarelor in zonele de accese se va realiza prin modificarea deverului trotuarului si pozarea 
bordurilor cu inaltimea libera de 5 cm. 
In dreptul trecerilor de pietoni se vor amenaja rampe pentru persoane cu handicap prin modificarea 
deverului trotuarului si pozarea bordurilor cu inaltimea libera de 3 - 5 cm. 
Dispozitive pentru scurgerea apelor 
Scurgerea apelor pluviale de pe suprafata carosabila a drumului se va face gravitational inspre rigolele  de 
pamant proiectate pe ambele parti ale drumului si au o lungime de  2.320m. In dreptul acceselor la 
proprietati, pe o distanta de 5m, au fost prevazute rigole carosabile in lungime totala de 100m.  
De asemenea, s-a prevazut un podet tubular cu diametrul de 500mm, in lungime de 6,50m. 
Avand in vedere ca nu exista posibilitatea descarcarii acestor ape, s-au amenajat in punctul de minim al 
strazii o rigola de pamant pe o lungime de 15m, in care se vor descarca gravitational apele pluviale. 
SOLUTIA  RECOMANDATA 
Se propune structura rutiera 1 din urmatoarele considerente: 
Tehnologia de executie a stratului din balast stabilizat implica asteptarea a minimum 7 zile pentru intarirea 
acestuia, fapt ce va conduce la prelungirea timpul executiei si blocarea acceselor pe aceasta perioada . 
Stratul din balast stabilizat microfisureaza sub trafic, pe timpul exploatarii putand rezulta fisurari reflexive la 
nivelul imbracamintilor rutiere. 
  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI (fara TVA) 
Varianta 1 - sistem rutier flexibil 
Valoarea totala a investitiei:    2.216.969ei (491.570  EURO) 
 din care: Constructii – Montaj    1.922.278lei (426.230  EURO) 
Varianta 2 - sistem rutier semirigid 
Valoarea totala a investitiei:    2.435.600lei (540.040  EURO) 
 din care: Constructii – Montaj       2.114.907 lei (468.937  EURO) 
 În concluzie 
 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art.36 
alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea 
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
 Propunem spre aprobare expertiza tehnica si documentatia de avizare  a lucrarilor de 
interventii pentru obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA VÂNĂTORII DE MUNTE” - varianta 
1, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

Valoarea totală (cu / fără TVA )  =  2.749,04 / 2.216,97 mii    lei  
Din care: construcţii montaj (C+M)  cu / fără TVA = 2.383,62 /  1.922,28 mii  lei                                
Durata de realizare  3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 

◦ Indicatori tehnici 

• lungime strada: 1.180,47 m;  latime strada:  5,50m; 
• lungime trotuare: 700 m;  latimi trotuare:  1,00 m; 

 
Director executiv, 

Maria Nuţă 
 

Întocmit, 
insp. Georgescu Laura 
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