
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

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

obiectivul de investiţii „Modernizare strada Carpenului” 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018; 
        Având în vedere expunerea de motive nr.179608/2018, rapoartele nr.184513/2018 
al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii  şi nr.185748/2018 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 
„Modernizare strada Carpenului”;   
 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 
privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor 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 „ Modernizare strada Carpenului”, 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.385/2015. 

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 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.179608/2018 
 
                                                               

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea actualizării devizului general și indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții “Modernizare strada Carpenului” 

 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului subsecvent de lucrări nr. 120526/27.07.2018, încheiat între Municipiul Craiova și 
Asocierea S.C. ERPIA S.A.-S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L. prin liderul S.C. ERPIA S.A. 
Ele au fost depuse la Primăria Municipiului Craiova în perioada octombrie 2018. 

Prin H.C.L. nr. 385/29.10.2015 a fost aprobată expertiza tehnică și documentația de 
avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții  „Modernizare strada 
Carpenului”. 

În această perioadă se află în derulare contractul subsecvent de lucrări nr. 
120526/27.07.2018 la acordul cadru nr. 104615/02.07.2018 având ca obiect „Reabilitare și 
modernizare străzi și alei din Municipiul Craiova (P.T.+execuție): LOT1 – zona Nord – 
Modernizare strada Carpenului. 

Ordinul de începere pentru proiectare a fost înaintat executantului, respectiv Asocierea 
S.C. ERPIA S.A.-S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L. prin liderul S.C. ERPIA S.A., pentru 
data de 09.08.2018. Anexat ordinului de începere a prestărilor de servicii a fost transmisă și 
tema de proiectare. La întocmirea temei de proiectare s-a ținut cont de adresa Administrației 
Naționale „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Jiu Craiova, nr. 18048/20.11.2014, 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 170229/20.11.2014 în care s-a precizat  
că „pe acest canal sunt numeroase depozite necontrolate de gunoaie și deșeuri menajere 
care sunt adevărate focare de infecție”.  

Având  în vedere cele de mai sus, s-a considerat oportună astuparea (umplerea cu 
pământ) canalului de N-V, deoarece în prezent  el nu mai corespunde scopului pentru care a 
fost proiectat și executat.  

Prin adresa nr. 6838/03.10.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
158450/03.10.2018, liderul Asocierii, respectiv S.C. ERPIA S.A., a transmis documentația de 
proiectare. După elaborarea proiectului tehnic, a rezultat un nou deviz general și alți indicatori 
tehnico-economici.   

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții “Modernizare strada Carpenului”. 

 

 
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.184513/  13.11.2018                                              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 „Modernizare strada Carpenului ” 
 
  

Prin H.C.L. nr. 385/29.10.2015 a fost aprobată expertiza tehnică și documentația 
de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții  „Modernizare strada 
Carpenului”-varianta 1. 

În această perioadă se află în derulare contractul subsecvent de lucrări nr. 
120526/27.07.2018 la acordul cadru nr. 104615/02.07.2018 având ca obiect 
„Reabilitare și modernizare străzi și alei din Municipiul Craiova (P.T.+execuție): LOT1 
– zona Nord – Modernizare strada Carpenului. 

Ordinul de începere pentru proiectare a fost înaintat executantului, respectiv 
Asocierea S.C. ERPIA S.A.-S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L. prin liderul S.C. 
ERPIA S.A., pentru data de 09.08.2018. Anexat ordinului de începere a prestărilor de 
servicii a fost transmisă și tema de proiectare. La întocmirea temei de proiectare s-a 
ținut cont de adresa Administrației Naționale „Apele Române”, Administrația Bazinală 
de Apă Jiu Craiova, nr. 18048/20.11.2014, înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr. 170229/20.11.2014 în care s-a precizat  că „pe acest canal sunt 
numeroase depozite necontrolate de gunoaie și deșeuri menajere care sunt adevărate 
focare de infecție”.  

Având  în vedere cele de mai sus, s-a considerat oportună astuparea (umplerea cu 
pământ) canalului de N-V, deoarece în prezent  el nu mai corespunde scopului pentru 
care a fost proiectat și executat.  

Prin adresa nr. 6838/03.10.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova 
sub nr. 158450/03.10.2018, liderul Asocierii, respectiv S.C. ERPIA S.A., a transmis 
documentația de proiectare. După elaborarea proiectului tehnic, a rezultat un nou deviz 
general și alți indicatori tehnico-economici.   
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În profil transversal strada Carpenului va fi amenajată după cum urmează: 
- Lățime parte carosabilă 

- Tronson I cuprins între strada Teilor și strada Merișorului  

- Lungime 715m 
- parte carosabilă cu lățime de 6,00m într-un sens și 6,00m lățime de 

parte carosabilă în celălalt sens despărțită de un spațiu verde de 
3,00m 

- panta transversală 2,50% 

- Tronson II cuprins între strada Merișorului și strada Teilor  
- Lungime L=975,00 m 

- Parte carosabilă cu lățime de 6,00m într-un sens și 6,00m lățime de parte 
carosabila în celălalt sens despărțită de un spațiu verde de 1,50m 

- Panta transversală unică 2,50 
Pe ambele tronsoane ale străzii Carpenului există o vale care este situată pe 

primul tronson pe partea dreaptă a străzii, iar pe cel de al doilea tronson valea este 
situată între cele două parți carosabile ale străzii.  

Canalul deschis existent în lungul străzii Carpenului nu mai corespunde în 
prezent scopului pentru care a fost proiectat și executat, respectiv de preluare a apelor 
de pe versanții limitrofi și apărarea împotriva inundațiilor. 
            Datorita extinderii zonei construite, prin realizarea de clădiri pe ambele maluri 
ale canalului, dar și executării centurii de nord, nu mai poate fi vorba de o hidrologie în 
regim natural, ci de o hidrologie în regim urban, pe canale închise, nu pe canale 
deschise. 
            Aceasta situație a fost confirmată de Administrația Națională "Apele Romane", 
ABA Jiu Craiova prin adresa nr. 18048/MT/20.11.2014, prin care s-a recomandat 
astuparea acestui canal, în care sunt depozitate necontrolat gunoaie și deșeuri menajere, 
cu pericol de infecție. 
            În această situație, în lungul acestui canal, între intersecția străzii Carpenului cu 
strada Gârlești, respectiv strada Teilor s-a prevăzut realizarea unui canal magistral din 
tuburi PAFSIN, care să preia apele pluviale colectate de pe strada Carpenului și străzile 
adiacente și sa asigure preluarea viitoarelor colectoare din amonte de strada Gârlești. 

Pe primul tronson, se va realiza un trotuar de 1,00m lățime, urmat de primul sens 
de circulație cu lățime de 6,00m, spațiu verde și al doilea sens de circulație cu lățimea 
de 6.00m. 

Pe al doilea tronson se vor realiza ambele trotuare existente cu o lățime de 
1,00m. Se va păstra zona existentă de circulație, urmat de primul sens de circulație cu 
lățime de 6,00m, spațiu verde și al doilea sens de circulație cu lățimea de 6,00m. 
 
În concluzie 
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 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. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al 
documentației tehnico-economice aferente investițiilor 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 
„Modernizare strada Carpenului”: 
 
            
         Se modifică în mod corespunzător  H.C.L. nr. 385/29.10.2015 
 
 
   
            Director executiv,                                                                 Șef Serviciu, 
                 Maria Nuță                                                                  Marian Deselnicu 
 
 
 
                                                                                                                Întocmit, 
                                                                                                    insp. Laura Georgescu 
 
  







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

Nr. 185748 / 15.11. 2018 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                                

-Expunerea de motive nr. 179608/06.11.2018; 

 -Raportul nr.184513 din 13.11.2018 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea actualizării devizului general şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada 
Carpenului”;             

          -În conformitate cu prevederile H.G. 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 pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii, coroborate dispoziţiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 -Potrivit art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 63 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. b, art. 45 
alin. 2 lit. b, art. 63 alin. 1 lit. c şi alin. 4 lit. c 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 actualizării devizului general şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Carpenului”. 

 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 
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