
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  
 PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu 
lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”-Spitalul Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae 
Titulescu nr. 40 

 
 

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

26.07.2018; 

          Având în vedere raportul nr.117408/2018 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii  și nr.117586/2018 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu 
Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”-
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. 
Nicolae Titulescu nr. 40;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior 
si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”-Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40, 
având următorii indicatori tehnico-economici: 
1. Valoarea totală (INV) a investiţiei (inclusiv TVA): 11.113,749 mii lei, 

respectiv 2.388,769 mii euro la cursul inforeuro al lunii aprilie, 1 euro= 4,6525 
lei; 
din care C+M (inclusiv TVA): 3.817,372 mii lei, respectiv 820,499 mii euro; 

2. Valoarea totală a investiţiei (exclusiv TVA): 9.344,075 mii lei, respectiv 
2.008,399 mii euro la cursul inforeuro al lunii aprilie, 1 euro=4,6525 lei; 
din care C+M (exclusiv TVA): 3.207,876 mii lei, respectiv 689,495 mii euro; 

3. Durata de realizare a investiţiei: 15 luni; 



  

 
 

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): ACD 964,65 mp, INV 11,522 mii 
lei/mp, C+M 3,958 mii lei/mp. 

  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.435/2017. 
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, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcțțțția Investițțțții, Achizițțțții șșșși Licitațțțții 
Serviciul Investițțțții șșșși Achizițțțții 
Nr.                  /                                                 Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 
 

RAPORT 
 

pentru încetarea efectelor H.C.L. nr. 435/26.10.2017 şi aprobarea documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervențțțții pentru obiectivul de investițțțții 

 „Reabilitare Corp C1  - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare 
rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, 

situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu  nr. 40  
 

 
Prin H.C.L. nr. 435/26.10.2017 a fost aprobată documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare corp C1Ambulatoriu adulţi pavilion A” 
-Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, fiind identificata ca sursa de finanțare, 
bugetul local al Municipiului Craiova.  

Ulterior Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 
Europene a lansat apelul de proiecte in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – 
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul 
Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii. 

 În contextul acestei oportunități, Municipiul Craiova are in vedere solicitarea unei 
finantari nerambursabile pentru proiectul „Reabilitare Corp C1  - Ambulatoriu Pavilion A, 
extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia Craiova, iar documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii trebuie 
sa respecte condițiile de eligibilitate prevăzute in ghidul menționat aprobat prin Ordinul 
M.D.R.A.P nr. 4501/11.04.2018, modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. 4815/11.05.2018 . 

În acest sens, documentaţia iniţială a necesitat o actualizare şi o corelare cu noile 
cerinţe, respectiv condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. 
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 REGIUNI, astfel încât să fie îndeplinite condiţiile din grila de 
verificare tehnico-economică pentru obţinerea punctajului necesar pentru promovarea 
proiectului. Pe cale de consecință, a apărut necesitatea corelării denumirii documentaţiei de 
proiectare aprobată iniţial prin HCL nr. 435/2017 cu măsurile propuse prin documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii actualizată de către proiectant, S.C. RAY CONSULTING 
S.R.L., şi  cu Certificatul de urbanism nr. 1193/2018. 

Proiectantul a procedat la modificarea documentației, iar indicatorii tehnico-economici 
iniţiali au suferit modificări.  

 

Situaţia actuală 
Constructia (corp C1 Ambulatoriu Adulti Pavilion A) este situata in Craiova, judetul 

Dolj, str. Nicolae Titulescu nr. 40 (fost 33). 
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Constructia propusa pentru reabilitarea fost realizata in anii 1920. 
 Constructia are regim de inaltime Sp+P+1 
 Conform expertizei tehnice cladirea are urmatoare structura de rezistenta : 
 Suprastructura : 
- Pereti structurali din zidarie de caramida fara samburi de beton armat; 
- Plansee din bolti de caramida peste subsol si din lemn peste parter si etaj; 
- Sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica. 
 Infrastructura : 
- Pereti din zidarie portanta la subsol. 
Aprecieri privitoare la nivelele de confort si uzura ale constructiei cu instalatiile 

aferente: din examinarile facute la obiectiv, se observa uzura la toate categoriile de finisaje si 
la instalatii. 

Principalele degradari generale de perioada de peste 90 de ani de exploatare, in timp in 
care nu s-au executat lucrari de reparatii capitale. Zidaria de caramida nu este intarita cu 
samburi din beton armat, fapt ce a dus la aparitia unor fisuri pe parcursul anilor mai ales la 
nivelul intersectiilor si la tavane 

 

Concluziile  raportului de expertiza  tehnica 
    Solutiile de interventie propuse : 
-realizare lift exterior;     
- realizare rampa acces si platforma elevator la intrarea principala;  
-amenajarea de grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati la parter si etaj; 
- decrosuri pe holuri la parter si etaj pentru asigurarea circulatiilor;   
- recompartimentari interioare 
Pentru aceasta se vor lua urmatoarele masuri si se vor executa urmatoarele lucrari 

inainte de a executa liftul exterior si rampele pentru persoane cu dizabilitati: 
 
Expertul propune 2 variante de consolidare   
Varianta I-a 

- Intrucat conditia de siguranta nu este satisfacuta rezulta ca sunt necesari masuri de 
consolidare a zidariei in vederea sporirii gradului de asigurare structural peste valoarea 
minime de 0.65. Pentru aceasta se propune camasuirea pe ambele fete prin torcretare a 
zidariei cu mortar marca M 100 de 5 cm grosime a zidurilor interioare cu grosimea de 
15 cm si de 25 cm. Consolidarea se va realiza la parter si etaj; 

- Demolarea cosurilor de fum din zidarie neutilizate, de la nivelul planseului de pod in 
sus, pentru inalturarea pericolului pe care acestea il prezinta prin cadere in cazul 
solicitarilor seismice majore; 

- Umplerea tuturor golurilor cosurilor de fum din zidarie (de sub nivelul planseului de 
pod, dupa curatarea acestora), pentru a crea un numar de “samburi” din beton armat 
care nu modifica cu nimic aspectul elementelor arhitecturale, dar contribuie la 
conlucrarea elementelor structural; 

- Camasuirea pe ambele fete a tuturor intersectiilor zidurilor (parter si etaj) prin 
torcretare cu mortar marca M100 de 5 cm grosime si retea din plase sudate cu diametrul 
de 5 mm la 10 cm distanta si ancore ø 10 mm la 60 cm pe fiecare directive; 

- Consolidarea parapetilor de la ferestre pe toata lungimea cladirii prin “camasuire” pe 
ambele fete cu mortar armat de 5 cm grosime si plase sudate; 

- La parter se va realiza un cadru din beton armat amplasat in continuarea zidului dintre 
incaperile 20 si 21 si care traverseaza incaperile 1 si 2. Acest cadru se va realiza si la 
etaj; 

- Demolarea zidurilor de la etaj care nu au correspondent vertical fata de parter (intre 
incaperile nr. 7-8,8-9,1-2,2-3,3-12,13-14,14-15,15-15’); 
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- Refacere ziduri de la etaj pentru corespondenta pe verticala cu zidurile de la parter (zid 
pe vertical dintre incaperile 2-4,20-21,4-19, de la parter); 

- Se va demola si reface sarpanta, iar peste etaj se va realiza un planseu din beton armat 
in locul celuir din lemn (pentru asigurarea rolului de “saiba” orizontala necesar 
cladirilor in zone seismice) prevazut cu centuri din beton armat in care se vor ancora 
elementele sarpantei; 

- Reconditionarea si restaurarea completa a tamplariei interioare si exterioare; 
- Refacerea complete a pardoselilor subsolului, parterului si etajului; 
- Refacerea integrala a finisajelor (orizontala si verticala) ale tuturor spatiilor cladiri, in 

concordanta cu functiunea acesteia; 
- Schimbarea integral a tuturor instalatiilor sanitare si electrice; 
- Executia se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic avizat de expert 
- La nivelul planseului peste etaj se va realiza o retea de centuri si grinzi; centuri de b.a. 

cu inaltimea de 25cm, armate longitudinal cu bare Φ12 PC 52, iar transversal cu etrieri 
Φ8/15 OB 37. Barele longitudinale vor fi ancorate la intersectii pe o lungime de 40 
diametre dincolo de marginea centurii in care se ancoreaza.  

- zidaria si tencuiala propusa pentru demolare se va desface numai cu mijlace manuale si 
numai dupa realizarea camasuirii peretilor structurali. Pentru desfasurarea in bune 
conditii a lucrarilor dedesfacere a zidariilor se vor lua urmatoarele masuri si se vor 
executa urmatoarele lucrari :   

- se vor demonta usile si ferestrele                                                            
− peretii se vor desface de pe schele montate in interiorul constructiei, materialul 

rezultat din demolare fiind depozitat in exteriorul acesteia. 
− materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de cladire. - se 

interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat din demolare in timp ce se 
lucreaza la desfacerea elementelor de structura.                                 

− nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor pereti.                  
− personalul  care va lucra la demolare va fi instruit in privinta regulilor de protectie a 

muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de siguranta si casca de 
protectie si va fi in permanenta supravegheat de catre conducatorul lucrarii. SE 
INTERZICE CU DESAVARSIRE DEMOLAREA PERETILOR CU BAROSUL SI 
INCEPAND DE LA BAZA. 

- rampa de acces pentru personale cu dizabilitati se va realiza din beton armat 
- liftul exterior se va realiza din profile metalice laminate cu fundatii izolate din beton si 

beton armat. 
- intre fundatiile existente si fundatiile noi ale scarii si rampei de acces pentru persoane 

cu dizabilitati se va realiza un rost de separare de min. 5 cm latime care va fi prelungit 
pe toata inaltimea cladirii 
 Zidurile exterioare si interioare se vor camasui cu plase sudate ∅5/100 x ∅5/100, 

aplicate pe ambele fete ale zidului. 
 Plasele sudate se vor lega intre ele cu cate 2 agrafe ∅8, montate din 60 in 60 cm, pe 

fiecare directie. Pentru montarea agrafelor se vor fora gauri cu burghiul (∅ 5cm). Dupa 
montarea agrafelor, golul se va umple cu mortar de ciment, prin injectare. (numai dupa 
umplerea golurilor se va trece la aplicarea mortarului peste plasele sudate). 

 Consolidarea spaletilor de zidarie se va realiza prin torcretare cu mortar marca M100 pe 
o grosime de 5 cm, pe ambele fete. 

 Inainte de executarea unei placari, peretii se vor decoperta prin indepartarea tencuielii, 
se vor curata prin frecare cu perii de sarma, se vor adanci rosturile zidariei pe cca. 1.5-2,0 cm 
cu scoabe bine ascutite si se vor umezii cu un jet de apa. 

 Se va asigura continuitatea plaselor sudate ∅5/100x100, pe orizontala si pe verticala, 
prin suprapunere minim 40 cm. La partea inferioara plasele sudate se vor incastra intr-o 
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centura de beton armat (20x40), iar la partea superioara se vor incastra in centura de b.a. a 
planseului peste etaj. 

 Dupa indepartarea tencuielii tavanului, se va executa consolidarea grinzilor planseului 
de lemn prin dublarea lor cu dulapi de brad. Noii dulapi se vor aseza lateral grinzilor existente 
prin buloane sau holsuruburi. Se vor ignifuga si antiseptiza toate elementele planseului.  

 La nivelul planseului peste etaj se va realiza o retea de centuri si grinzi; centuri de b.a. 
cu inaltimea de 25cm, armate longitudinal cu bare Φ12 PC 52, iar transversal cu etrieri Φ8/15 
OB 37. Barele longitudinale vor fi ancorate la intersectii pe o lungime de 40 diametre dincolo 
de marginea centurii in care se ancoreaza.  

 Clasa betonului din stalpi, buiandrugi, centuri, planseu, grinzi si stalpi va fi  C16/20 
(B250). 

Varianta II-a: 
Varianta a II-a contine toate lucrarile enumerate la varianta I-a, diferenta constand in : 

- Se va demola si reface sarpanta, iar peste etaj se va realiza un planseu din lemn in locul 
celui din existent prevazut cu centuri din beton armat in care se vor ancora elementele 
sarpantei; 
 Avand in vedere ca VARIANTA I – obligatorie asigura incadrarea cladirii reabilitate 

in conformitate cu lucrarile propuse prin proiectul intocmit de catre SC RAY CONSULTING 
SRL in clasa de risc seismic  Rs III, expertul recomanda VARIANTA MINIMALA. 
Varianta a II-a nu aduce cladirea in clasa de risc seismic RS III. 

DATE TEHNICE ALE CONSTRUCTIEI 
1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma 

realizării lucrărilor de bază; 
Cota zero a pardoselii parterului: + 0.05 m fata de cota maxima a terenului adiacent 

amenajat. 
 Dimensiunile constructiei: - desfasurare la strada: 12,05 m pe latura de SV; 
         - adancime: 34,85 m pe latura de SE. 

EXISTENT : 
  Infrastructura :  - fundatii continui din caramida ; 
     - pereti din zidarie portanta la subsol ; 
  Suprastructura :  - pereti structurali portanti din zidarie de caramida fara 

samburi din beton armat ; 
     - plansee din bolti de caramida peste subsol si din lemn 

peste parter si etaj ; 
     - sarpanta lemn si invelitoare de tigla ceramica  
PROPUS : 
  Infrastructura :  - fundatii continui din caramida ; 
     - pereti din zidarie portanta la subsol ; 
  Suprastructura :  - pereti structurali portanti din zidarie de caramida fara 

samburi din beton armat ; 
     - plansee din bolti de caramida peste subsol din lemn peste 

parter si beton armat peste etaj ; 
     - sarpanta lemn (se reface) si invelitoare de tabla. 
De asemenea se propun camasuiri, demolarea cosurilor de fum si crearea de samburi de 

beton in locul acestora, demolarea zidurilor de la etaj care nu au corespondent pe verticala cu 
zidurile de la parter si refacerea acestora peste cele de la parter. 

Pentru circulatia verticala exista o scara in doua rampe situata in imediata apropiere a 
accesului principal. 

Pe scara interioara a accesului principal se va monta un elevator tip rampa pentru 
persoane cu dizabilitati. Accesul acestora in cladire este asigurat prin construirea unei rampe 
la intrarea principala sau pe intrarea secundara unde cota terenului amenajat este -0.05 m. De 
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asemenea se va amplasa si un lift exterior (constructie metalica) cu camera tehnica aferenta pe 
latura de NE a cladirii. Acesta va avea o dimensiune care sa permita transportul unei persoane 
cu dizabilitati in scaun cu rotile, cu insotitor. 

Rampa gunoi 
Se va construi o platforma de beton armat impermeabilizat pe latura de sud, la 2.00 m 

de limita de proprietate. Platforma va avea o elevatie de 20 cm de beton si va fi imprejmuita 
cu gard plasa de sarma bordurata cu stalpi metalici si o poarta metalica.  

Pentru preluarea scurgerilor accidentale si a apelor de spalare, platforma va fi prevazuta 
cu o rigola iar apele preluate vor fi deversate catre reteaua publica de canalizare. Colectarea 
gunoiului se va face selectiv, in pubele si se va asigura accesul lucratorilor de la salubritate. 
Deseurile cu risc biologic vor fi colectate in pubele speciale si vor fi preluate de catre firme 
autorizate in acest scop. 

2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile 
consolidate/reabilitate/reparate; 
Sistemul constructiv 
EXISTENT : 
  Infrastructura :  - fundatii continui din caramida ; 
     - pereti din zidarie portanta la subsol ; 
  Suprastructura :  - pereti structurali portanti din zidarie de caramida fara 

samburi din beton armat ; 
     - plansee din bolti de caramida peste subsol si din lemn 

peste parter si etaj ; 
     - sarpanta lemn si invelitoare de tigla ceramica  
Sistemul constructiv 
EXISTENT : 
  Infrastructura :  - fundatii continui din caramida ; 
     - pereti din zidarie portanta la subsol ; 
  Suprastructura :  - pereti structurali portanti din zidarie de caramida fara 

samburi din beton armat ; 
     - plansee din bolti de caramida peste subsol si din lemn 

peste parter si etaj ; 
     - sarpanta lemn si invelitoare de tigla ceramica. 
PROPUS : 
  Infrastructura :  - fundatii continui din caramida ; 
     - pereti din zidarie portanta la subsol ; 
  Suprastructura :  - pereti structurali portanti din zidarie de caramida fara 

samburi din beton armat ; 
     - plansee din bolti de caramida peste subsol din lemn peste 

parter si beton armat peste etaj ; 
     - sarpanta lemn (se reface) si invelitoare de tabla. 
  De asemenea se propun camasuiri, demolarea cosurilor de fum si crearea de 

samburi de beton in locul acestora, demolarea zidurilor de la etaj care nu au corespondent pe 
verticala cu zidurile de la parter si refacerea acestora peste cele de la parter. 

Inchiderile exterioare si comparimentarile interioare 
EXISTENT :  
  Inchiderile exterioare sunt realizate din: 

- zidarie caramida grosime 45 cm; 
- tamplarie lemn cu geam simplu. 

  Compartimentarile interioare sunt realizate din: 
- zidarie caramida, grosime 15, 20, 25 si 45 cm; 
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- pereti de compartimentare usori din gipscarton, grosime 10 cm, pe structura metalica 
proprie cu termoizolatie de vata minerala; 

- tamplarie lemn si PVC cu geam simplu. 
PROPUS : 
  Inchiderile exterioare vor fi realizate din: 

- zidarie caramida grosime 45 cm; 
- tamplarie aluminiu cu geam termoizolator ; 
- la lift, panouri sandwich grosime 10 cm ; 

   Compartimentarile interioare vor fi realizate din: 
- se propune camasuirea prin torcretare a peretilor de 15, 20 si 25 cm; 
- pereti de compartimentare usori din gipscarton, grosime 15 cm, pe structura metalica 

proprie cu termoizolatie de vata minerala, unii rezistenti la foc. 
- tamplarie aluminiu cu geam simplu mat/clar. 

Finisajele interioare 
EXISTENT : 
Pardoseli :  - gresie si ciment. 
Pereti :  - tencuieli var; 
  - placari faianta in grupurile sanitare si local in cabinete. 
Plafoane : - tencuieli var.  
Scari : - mozaic. 
PROPUS : 
Pardoseli :  - covor PVC sanitar agrementat cu plinta concava in cabinete, holuri, casa 

scarii, receptie, registratura, spatii depozitare; 
   - gresie in grupurile sanitare, magazie unelte, server, CT; 
Pereti :  - tencuieli vopsea lavabila antibacteriana; 
  - placari faianta in grupurile sanitare si local in cabinete in zona chiuvetelor. 
Plafoane : - tencuieli vopsea lavabila antibacteriana.  
Scari : - covor PVC sanitar agrementat. 
Finisajele exterioare  
EXISTENT: 

- tencuiala de exterior culoare bej. 
- tencuiala de soclu culoare gri. 

PROPUS: 
Se propune refacerea integrala a finisajelor pastrandu-se paleta de culori initiala : 

- tencuiala decorativa de exterior culoare bej ; 
- tencuiala decorativa de soclu culoare gri ; 
- la lift, panouri sandwich grosime 10 cm, culoare gri. 

  
Acoperisul si invelitoarea  
- acoperisul existent dintr-o sarpanta de lemn in 4 ape si invelitoare tigla ceramica va 

fi refacut si se va monta invelitoare tabla. 
- casa liftului, camera tehnica si holul aferent vor fi acoperite cu panouri sandwich. 
Instalatii 
1. Instalatii alimentare cu apa si de canalizare 
Alimentarea cu apa rece potabila se face prin racord la reteaua publica. 
 Apele menajere uzate se deverseaza in reteaua publica de canalizare. 
 Se propune schimbarea integrala a instalatiilor sanitare. 
 

2. Instalatii termice 
Incalzirea si apa calda se vor realiza prin intermediul a 2 centrale murale pe gaz ce se 

vor monta in anexa din coltul de nord al cladirii. Acestea se vor inlocui integral 
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3. Instalatii electrice 
Constructia este racordata la sistemul public de electricitate si este echipata cu instalatii 

electrice interioare si exterioare pentru iluminat, prize etc., care vor fi deasemenea inlocuite 
integral. 

4. Instalatii climatizare 
Climatizarea se va asigura cu ajutorul echipamentelor cu functionare in detenta directa, 

cu agent frigorific, sistem VRV. 
 

Această documentație a primit aviz favorabil al Comisiei Tehnico Economice din 
cadrul Primăriei Municipiului Craiova. 

 

 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, 
H.G. nr. 28/2008 privind privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,  Ordinul MDRAP nr. 
4501/2018 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului si Ordinul nr. 4815/11.05.2018 de 
modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru 
apelurile aferente POR, propunem  spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 
 

1. Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift 
exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” - Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae 
Titulescu nr. 40, conform Anexei  ce face parte integrantă din prezentul raport, 
având principalii indicatori tehnico economici: 

• Valoarea totală (INV) a investiţiei (inclusiv TVA): 11.113,749 mii lei, 
respectiv 2.388,769 mii euro la cursul inforeuro al lunii aprilie, 1 euro = 
4,6525 lei, 
din care C+M (inclusiv TVA): 3.817,372 mii lei, respectiv 820,499 mii euro; 

• Valoarea totală a investiţiei (exclusiv TVA): 9.344,075 mii lei, respectiv 
2.008,399 mii euro la cursul inforeuro al lunii aprilie, 1 euro = 4,6525 lei; 
din care C+M (exclusiv TVA): 3.207,876 mii lei, respectiv 689,495 mii euro; 

• Durata de realizare a investiţiei: 15 luni; 
• Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): ACD 964,65 mp, INV 11,522 mii 

lei/mp, C+M 3,958 mii lei/mp. 
2. Pe cale de consecință, încetarea efectelor H.C.L. nr. 435/26.10.2017. 
 

   
            Director executiv,                                                      ȘȘȘȘef Serviciu, 
                 Maria Nuţă                                                       Marian Deselnicu 

 
 
 
 

                                                                                                   Întocmit, 
                                                                       insp. Laura Georgescu 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                               
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 117586/23.07.2018 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere:                               
 -Raportul nr.117408 din 20.07.2018 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp C 1 – Ambulatoriu 
Pavilion A, extindere cu lift exterior şi amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” – 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova ;      
 -În conformitate cu prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentu obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, Ordinul MDRAP nr. 4501/2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului  şi 
Ordinul nr. 4815/11.05.2018 de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiţii 
Specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, coroborate cu 
dispoziţiile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;                                                          -
 -Potrivit art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 1, coroborat cu art. 115 alin. 
1, lit.b, din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificarile 
si completarile ulterioare;                                                                    
 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic.  

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 propunerea privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp C 1 – Ambulatoriu Pavilion A, extindere 
cu lift exterior şi amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” – Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova. 

 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 
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