
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

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

obiectivul de investiţii „Reabilitare pod rutier peste calea ferată Drum Melineşti” 
 

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

27.09.2018; 

          Având în vedere expunerea de motive nr.143049/2018, rapoartele nr.143049/2018 
al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii și nr.144411/2018 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare pod rutier peste calea ferată Drum Melineşti”;   
 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 pod rutier peste calea ferată Drum Melineşti”-soluţia 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
Valoarea totală a investiţiei     - 8.582.514,32 lei  (inclusiv TVA) 

  din care construcţii+montaj (C+M)        - 7.341.330,63 lei (inclusiv TVA) 
  Durata de realizare                - 12 luni   
  prevăzută 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. 

 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

           



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 

Nr._________/_______2018 
 

                                                                                                          
  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru 
obiectul de investiții “Reabilitare pod rutier peste calea ferată Drum Melinești” 

 
 
 
 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 68774/26.04.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC 
Planexe Design SRL. Ele au fost depuse la Primăria Municipiului Craiova în perioada iulie 
2018. 

Pasajul actual a fost construit aproximativ in anul 1975, iar in urma Expertizei 
tehnice, realizata in mai 2018 de catre Expert Tehnic Ing. Ioan D. Cervinschi, a obtinut 
pentru indicele total de stare tehnica Ist, 39 de puncte, incadrandu-se astfel in clasa starii 
tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE. 

Prezentul proiect este relevant pentru imbunatatirea infrastructurii de transport 
regionale si locale, al carei obiectiv il reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunii şi 
mobilitatii populatiei, bunurilor şi serviciilor in vederea stimularii dezvoltarii economice 
durabile. 

Elementele constructive prezintă degradări vizibile pe zone întinse cu afectarea 
secțiunii transversale. Actualele degradări existente vor evolua iar în timp vor duce la 
distrugerea structurii podului având ca finalitate prăbușirea podului ceea ce va produce 
pagube materiale de asemenea existând și posibilitatea unor victime umane. De 
asemenea, starea drumului, rutele alternative se vor deprecia ca urmare a preluării 
traficului, va crește poluarea aerului în zonă și nivelul de zgomot, costurile pentru 
întreținerea vehiculelor și utilajelor. Degradarea continua a podului va duce la înrăutățirea 
condițiilor de transport în zonă, va afecta pe termen mediu si lung sănătatea populației și 
calitatea mediului și implicit va fi un impediment pentru dezvoltarea performantă a regiunii. 

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectul de investiții 
“Reabilitare pod rutier peste calea ferată Drum Melinești”. 

 
 
 
 
 

 

 

PRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 

 

Director executiv, 
Maria Nuță 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.143049/10 .09.2018                                                  Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții  

pentru obiectivul de investiții 
  „Reabilitare pod rutier peste calea ferată Drum Melineşti” 

 
 Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 68774/26.04.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC Planexe 
Design SRL. Ele au fost depuse la Primăria Municipiului Craiova în perioada iulie 2018. 
Redăm în continuare sinteza documentațiilor a căror aprobare o solicităm. 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Zona in care se afla obiectivul de investitii se afla pe teritoriul administrativ al judetului 
Dolj, Municipiul Craiova, pe drumul national DN 6B, ce face legatura intre Municipiul Craiova si 
localitatea Hurezani (DN 67B). Pasajul actual a fost construit aproximativ in anul 1975, iar in 
urma Expertizei tehnice, realizata in mai 2018 de catre Expert Tehnic Ing. Ioan D. Cervinschi, a 
obtinut pentru indicele total de stare tehnica Ist, 39 de puncte, incadrandu-se astfel in clasa starii 
tehnice IV – STARE NESATISFACATOARE. 

Prezentul proiect este relevant pentru imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si 
locale, al carei obiectiv il reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunii şi mobilitatii populatiei, 
bunurilor şi serviciilor in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile. 
Necesitatea si oportunitatea investiției:  

Elementele constructive prezintă degradări vizibile pe zone întinse cu afectarea secțiunii 
transversale. Actualele degradări existente vor evolua iar în timp vor duce la distrugerea structurii 
podului având ca finalitate prăbușirea podului ceea ce va produce pagube materiale de asemenea 
existând și posibilitatea unor victime umane. De asemenea, starea drumului, rutele alternative se 
vor deprecia ca urmare a preluării traficului, va crește poluarea aerului în zonă și nivelul de 
zgomot, costurile pentru întreținerea vehiculelor și utilajelor. Degradarea continua a podului va 
duce la înrăutățirea condițiilor de transport în zonă, va afecta pe termen mediu si lung sănătatea 
populației și calitatea mediului și implicit va fi un impediment pentru dezvoltarea performantă a 
regiunii. 
Amplasament  

Zona in care se afla obiectivul de investitii se afla pe teritoriul administrativ al judetului 
Dolj, Municipiul Craiova, pe drumul national DN 6B, ce face legatura intre Municipiul Craiova si 
localitatea Hurezani (DN 67B). 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 420 din 14.03.2018, terenul este situat in 
intravilan, si apartine domeniului conform HG 141/2008, anexa 2, poz. 2985. 

Lucrarile se vor efectua in totalitate pe terenuri aflate in administrarea beneficiarului si nu 
sunt necesare achizitii de noi terenuri. Lucrarile se vor amplasa in asa fel incat sa nu fie afectate 
proprietati particulare pentru a evita exproprierile. 

Terenul utilizat pentru realizarea investitiei va fi afectat temporar numai pe perioada 
executiei, urmand ca dupa realizarea investitiei sa fie redat in intregime in folosinta domeniului 
public. 
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Situaţia proiectată 

Destinatia obiectivului este drum public de interes national si face parte din reteaua de 
drumuri nationale ale judetului Dolj si va deservi transportul de bunuri, marfuri si persoane. 

Realizarea obiectivului se va concretiza intr-o serie de avantaje social - economice, 
precum: 

• imbunatatirea substantiala a nivelului de servicii catre populatie; 
• imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si cresterea gradului de confort; 
• imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu; 
• dezvoltarea economica si sociala durabila. 

Toate demersurile au ca scop: 
• crearea condiţiilor pentru creşterea investiţiilor; 
• promovarea transportului viabil; 
• scăderea poluării aerului (considerat pozitiv din punct de vedere al afectării mediului); 
• facilitarea schimbării modului şi condiţiilor de transport către unul mai puţin poluant, cu un 

impact pozitiv asupra mediului şi al sănătăţii populaţiei. 
Prin proiect se va avea in vedere alegerea solutiilor optime din punct de vedere tehnic si 

economic, realizarea unui structuri de arta si rutiere care sa asigure o capacitate portanta 
corespunzătoare, dar si sa permită realizarea unor intervenţii viitoare asupra structurii, la 
dimensionarea lucrarilor luandu-se in considerare mai multe solutii si in final alegerea solutiei 
optime.  

In cadrul proiectului se va avea în vedere pe langa realizarea pasajului si rampele de acces 
si racordarea drumurilor laterale, accesul la proprietati, realizarea pantelor transversale ale parti 
carosabile, scurgerea apelor, accesul tuturor participantilor la trafic. 
Scenarii / Variante propuse: 
 
Documentatia trateaza doua solutii de interventii asupra pasajului de pe DN 6B (drum Melinesti), 
peste cale ferata, pentru asigurarea starii de exploatare conform clasei E de incarcare: 

• Solutia 1 – Reabilitarea pasajului si echiparea acestuia cu parapeti de siguranta de tip H4b 
montati in planul bordurilor normale – recomandata; 

• Solutia 2 – Reabilitarea pasajului si echiparea acestuia cu bordurai inalte din beton armat 
prefabricat tip „apara roata”. 

 

Solutia 1 – Reabilitarea pasajului si echiparea acestuia cu parapeti de siguranta de tip H4b 
montati in planul bordurilor normale 

 
Lucrari la cale 

• Indepartarea prin frezare a caii existente; 
• Desfacerea trotuarelor 
• Indepartarea hidroizolatiei 
• Indepartarea prin frezare stratului suport, fara afectarea grinzilor suprastructurii; 
• Montarea parapetului pietonal nou; 
• Montarea panourilor de protectie la liniilor ferate; 
• Realizarea stratului nou suport pentru hidroizolatie; 
• Montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire si evacuare; 
• Aplicarea hidroizolatiei; 
• Cofrarea, armarea si betonarea grinzii de sustinere a parapetului de siguranta in cazul 

solutiei 1 (Reabilitarea pasajului si echiparea acestuia cu parapeti de siguranta de tip H4b 
montati in planul bordurilor normale) si montarea parapetului de siguranta; 

• Refacerea trotuarelor; 
• Asternerea imbracamintii asfaltice pe cale; 
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• Montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie. Acestea trebuie sa fie 
continue si sa urmareasca fata superioara a caii si trotuarelor; 

• Montarea indicatoarelor rutiere si marcarea caii. 
 
Lucrari la suprastructura pasajului 

• Demolarea grinzilor parapetelor fara sectionarea armaturilor transversale pasajului; 
• Demolarea partiala / totala a consolelor de trotuar fara sectionarea armaturilor transversale 

pasajului si fara afectarea betoanelor grinzilor prefabricate; 
• Indepartarea betoanelor degradate de la capetele grinzilor, acoperirea ancorajelor de la 

grinzi si antretoaze, zone locale in vecinatatea gurilor de scurgere, etc; 
• Curatarea prin sablare a armaturilor ce vor fi inglobate in betoane noi; 
• Curatarea betoanelor suprastructurii cu peria mecanica; 
• Repararea si matarea rosturilor dintre grinzile prefabricate; 
• Curatarea prin sablare a ancorajelor grinzilor si antretoazelor; 
• Rebetonarea zonelor demolate; 
• Protejarea betonului suprastructurii prin aplicarea de vopsele de protectie; 
• Protejarea betonului suprastructurii impotriva fumului de locomotiva prin aplicarea a doua 

straturi de lac bachelitic (art. PK26A); 
 
Lucrari la infrastructuri 

• Dupa pozitia liniilor ferate, mai ales cele ale triajului (construit dupa terminarea pasajului), 
infrastructurile pasajului au fundatii directe. 

• Cele mai importante lucrari pe care le necesita infrastructurile pasajului sunt urmatoarele: 
• Degajarea elevatiilor pana la rostul elevatie-fundatie; 
• Operatiunea acesta, cat si cele care urmeaza la elevatii necesita inchiderea circulatiei 

feroviare pe liniile adiacente fiecarei infrastructuri; 
• Curatarea betonului cu peria mecanica; 
• Indepartarea betoanelor degradate superficial; 
• Injectarea eventualelor fisuri conform instructiunilor C149-87; 
• Sablarea armaturilor care se mentin; 
• Inlocuirea sau completarea armaturilor degradate si corodate; 
• Indepartarea profilelor metalice utilizate la turnarea riglelor; 
• Indepartarea scarilor metalice de la pile; 
• Repararea zonelor cu beton degradat superficial de la stalpii pilelor, riglele pilelor si 

elevatiile culeelor, prin aplicarea de mortare speciale cu rezistenta si aderenta ridicata; 
• Repararea prin rebetonare si camasuire a zonelor de beton cu degradari profunde de la 

stalpii si riglele pilelor si elevatiile culeelor; 
• Curatarea prin sablare, vopsire si ungere a aparatelor de reazem; 
• Prevederea de dispozitive antiseismice la toate infrastructurile; 
• Refacerea drenurilor din spatele culeelor; 
• Protejarea prin vopsire a betoanelor infrastructurilor; 

 
Lucrari la racorduri cu terasamentele 

• Corectarea profilului longitudinal al strazii in zona pasajului; 
• Largirea platformei rampelor la capetele pasajului; 
• Racordarea acestor largiri la profilul curent al strazii pe lungimi de cate 25,00m; 
• Amenajarea acostamentelor de la rampele pasajului. Avand in vedere amplasamentul 

pasajului, recomandam prevederea de trotuare pe toata lungimea rampelor; 
• Refacerea si completarea racordurilor cu terasamentele de la capetele pasajului; 
• Prevederea de placi de racordare la ambele culei ale pasajului; 



4 

• Degajarea elevatiilor aripilor pana la nivelul rostului elevatie-fundarie; 
• Injectarea eventualelor fisuri la elevatiile aripilor; 
• Repararea / suprainaltarea aripilor de la capetele pasajelor; 
• Refacerea / completarea taluzurilor rampelor si asigurarea stabilitatii acestora; 
• Prevederea de pereuri, scari, casiuri la rampe; 
• Prevederea la rampe de parapete de siguranta de tip H4b, pe ambele parti ale strazii, pe 

zonele pe care inaltimea rampelor o impune; 
• Pe aceleasi considerente, rampele vor fi prevazute cu parapete pietonale de tipul celor 

utilizate pe pasaj. 
 
Conditiile principale care se impun la realizarea lucrarilor de reparatii 

• Prevederea unor instalatii de iluminat pe ambele parti ale pasajului si rampelor acestuia; 
• Inchiderea totala a circulatiei rutiere pe pasaj. Aceasta masura va scurta durata de realizare 

a lucrarilor de reparatie la pasaj; 
• Limitarea vitezei de circulatie a trenurilor; 
• Scoaterea temporara de sub tensiune a instalatiei fixe de tractiune electrica; 
• Unele lucrari de la suprastructura si infrastructura vor impune inchiderea temporara a 

circulatiei trenurilor; 
• Avand in vedere distantele dintre liniile ferate si infrastructurile pasajului, apreciem ca 

masurile de protectie a infrastructurilor ce se pot lua sunt numai prevederea 
corespunzatoare a unor contrasine 

• La executarea lucrarilor la infrastructuri, este necesara inchiderea circulatiei feroviare pe 
liniile adiacente fiecarei infrastructuri. 
 

Solutia 2 – Reabilitarea pasajului si echiparea acestuia cu bordurai inalte din beton armat 
prefabricat tip „apara roata” 

 
Lucrari la cale 

• Indepartarea prin frezare a caii existente; 
• Desfacerea trotuarelor 
• Indepartarea hidroizolatiei 
• Indepartarea prin frezare stratului suport, fara afectarea grinzilor suprastructurii; 
• Montarea parapetului pietonal nou; 
• Montarea panourilor de protectie la liniilor ferate; 
• Realizarea stratului nou suport pentru hidroizolatie; 
• Montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire si evacuare; 
• Aplicarea hidroizolatiei; 
• Montarea bordurilor inalte in cazul solutiei 2 (Reabilitarea pasajului si echiparea acestuia 

cu bordurai inalte din beton armat prefabricat tip „apara roata”); 
• Refacerea trotuarelor; 
• Asternerea imbracamintii asfaltice pe cale; 
• Montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie. Acestea trebuie sa fie 

continue si sa urmareasca fata superioara a caii si trotuarelor; 
• Montarea indicatoarelor rutiere si marcarea caii. 

 
Lucrari la suprastructura pasajului 

• Demolarea grinzilor parapetelor fara sectionarea armaturilor transversale pasajului; 
• Demolarea partiala / totala a consolelor de trotuar fara sectionarea armaturilor transversale 

pasajului si fara afectarea betoanelor grinzilor prefabricate; 
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• Indepartarea betoanelor degradate de la capetele grinzilor, acoperirea ancorajelor de la 
grinzi si antretoaze, zone locale in vecinatatea gurilor de scurgere, etc; 

• Curatarea prin sablare a armaturilor ce vor fi inglobate in betoane noi; 
• Curatarea betoanelor suprastructurii cu peria mecanica; 
• Repararea si matarea rosturilor dintre grinzile prefabricate; 
• Curatarea prin sablare a ancorajelor grinzilor si antretoazelor; 
• Rebetonarea zonelor demolate; 
• Protejarea betonului suprastructurii prin aplicarea de vopsele de protectie; 
• Protejarea betonului suprastructurii impotriva fumului de locomotiva prin aplicarea a doua 

straturi de lac bachelitic (art. PK26A); 
 
Lucrari la infrastructuri 

• Dupa pozitia liniilor ferate, mai ales cele ale triajului (construit dupa terminarea pasajului), 
infrastructurile pasajului au fundatii directe. 

• Cele mai importante lucrari pe care le necesita infrastructurile pasajului sunt urmatoarele: 
• Degajarea elevatiilor pana la rostul elevatie-fundatie; 
• Operatiunea acesta, cat si cele care urmeaza la elevatii necesita inchiderea circulatiei 

feroviare pe liniile adiacente fiecarei infrastructuri; 
• Curatarea betonului cu peria mecanica; 
• Indepartarea betoanelor degradate superficial; 
• Injectarea eventualelor fisuri conform instructiunilor C149-87; 
• Sablarea armaturilor care se mentin; 
• Inlocuirea sau completarea armaturilor degradate si corodate; 
• Indepartarea profilelor metalice utilizate la turnarea riglelor; 
• Indepartarea scarilor metalice de la pile; 
• Repararea zonelor cu beton degradat superficial de la stalpii pilelor, riglele pilelor si 

elevatiile culeelor, prin aplicarea de mortare speciale cu rezistenta si aderenta ridicata; 
• Repararea prin rebetonare si camasuire a zonelor de beton cu degradari profunde de la 

stalpii si riglele pilelor si elevatiile culeelor; 
• Curatarea prin sablare, vopsire si ungere a aparatelor de reazem; 
• Prevederea de dispozitive antiseismice la toate infrastructurile; 
• Refacerea drenurilor din spatele culeelor; 
• Protejarea prin vopsire a betoanelor infrastructurilor; 

 
Lucrari la racorduri cu terasamentele 

• Corectarea profilului longitudinal al strazii in zona pasajului; 
• Largirea platformei rampelor la capetele pasajului; 
• Racordarea acestor largiri la profilul curent al strazii pe lungimi de cate 25,00m; 
• Amenajarea acostamentelor de la rampele pasajului. Avand in vedere amplasamentul 

pasajului, recomandam prevederea de trotuare pe toata lungimea rampelor; 
• Refacerea si completarea racordurilor cu terasamentele de la capetele pasajului; 
• Prevederea de placi de racordare la ambele culei ale pasajului; 
• Degajarea elevatiilor aripilor pana la nivelul rostului elevatie-fundarie; 
• Injectarea eventualelor fisuri la elevatiile aripilor; 
• Repararea / suprainaltarea aripilor de la capetele pasajelor; 
• Refacerea / completarea taluzurilor rampelor si asigurarea stabilitatii acestora; 
• Prevederea de pereuri, scari, casiuri la rampe; 
• Prevederea la rampe de parapete de siguranta de tip H4b, pe ambele parti ale strazii, pe 

zonele pe care inaltimea rampelor o impune; 
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• Pe aceleasi considerente, rampele vor fi prevazute cu parapete pietonale de tipul celor 
utilizate pe pasaj. 
Conditiile principale care se impun la realizarea lucrarilor de reparatii 

• Prevederea unor instalatii de iluminat pe ambele parti ale pasajului si rampelor acestuia; 
• Inchiderea totala a circulatiei rutiere pe pasaj. Aceasta masura va scurta durata de realizare 

a lucrarilor de reparatie la pasaj; 
• Limitarea vitezei de circulatie a trenurilor; 
• Scoaterea temporara de sub tensiune a instalatiei fixe de tractiune electrica; 
• Unele lucrari de la suprastructura si infrastructura vor impune inchiderea temporara a 

circulatiei trenurilor; 
• Avand in vedere distantele dintre liniile ferate si infrastructurile pasajului, apreciem ca 

masurile de protectie a infrastructurilor ce se pot lua sunt numai prevederea 
corespunzatoare a unor contrasine 

• La executarea lucrarilor la infrastructuri, este necesara inchiderea circulatiei feroviare pe 
liniile adiacente fiecarei infrastructuri. 
 

Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e) 
 

Investitia propusă a se realiza prin intermediul proiectului are ca particularitate faptul că se 
bazează pe unele facilitati deja existente, podulnou fiind obligatoriu sa corespunda din punct de 
vedere tehnic si calitativ exigentelor normelor si standardelor aflate in vigoare.  

Solutiile tehnice propuse, au fost concepute pornind de la premizele celor mai bune optiuni 
privind raportul calitate / grad de adecvare / eficienta economică a solutiei proiectate / materialelor 
/ locatiei alese în conditiile unor constrangeri de ordin bugetar firesti. 

S-au luat în considerare doua variante de alcătuire a sistemului de asigurare a sigurantei 
circulatiei pe baza unei analize multicriteriale, considerându-se 9 de criterii de evalure pentru 
lucrarile de pod, punctajul folosit fiind de la 1 la 5, 5 pentru cazul ideal, după cum urmează:  

 

Nr. Crt. Criterii de analiză si selectie alternative 
Sisteme de asigurare a sigurantei 

circulatiei 
Solutia I Solutia II 

1 Durata de exploatare mare/mică (5/1) 5 1 
2 Raport Pret investitie initială bun/slab (5/1) 2 4 
3 Raport Rezistentă la uzură / Trafic mare/mic 1 1 

4 
Rezistentă la actiunea agentilor de dezghetare 

pe timpul iernii da/nu (5/1) 
5 2 

5 
Durata mică / mare de la punerea în operă până 

la darea în circulatie (5/1) 
5 3 

6 Executia poate fi etapizată da/nu (5/1) 5 2 
7 Riscuri in executie (5/1) 3 3 
8 Corectiile în executie se fac usor/greu (5/1) 4 2 

9 
Cheltuieli de întretinere pe perioada de analiză 

(30 ani) mici/mari (5/1) 
4 2 

TOTAL 34 20 
 
Fată de punctajul maxim care este 45 si respectiv minim 9, structura de pod prezentata in 

solutia 1 au obtinut mai multe puncte fata de structura podului prezentata in solutia 2. 
Analiza multicriteriala a sistemelor de asigurare a sigurantei circulatiei, a comparat 

avantajele si dezavantajele parapetilor directionali de tip foarte greu protejati prin zincare cu 
bordurile inalte tip apara roata realizate din beton armat. 

Se recomanda solutia 1. 
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 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 și H.G. nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

 Propunem spre aprobare DALI pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare pod rutier peste 
calea ferată Drum Melineşti” – soluția 1, cu următorii indicatori tehnico-economici: 
 

Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA):   8.582.514,32 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)           7.341.330,63 lei   

 Durata de realizare:                                           12 luni    
           

           Conform anexă la prezentul raport. 
 
 
                   

            
Director executiv, 

Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 

  

Întocmit, 

Andrei Cosmin Boarnă 
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