
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de 

perete)-„Fântâna Popova” din Municipiul Craiova” 
 

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

20.12.2018; 

          Având în vedere expunerea de motive nr.205912/2018, rapoartele nr.209647/2018 

al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr. 209734/2018 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 fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna Popova” din 

Municipiul Craiova”;   

 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate 
prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 
coeziune 2014-2020,  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii 
finantate din fonduri publice și Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/4/2017/4.4/4.4/1; 
          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 fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna 
Popova” din Municipiul Craiova”, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă,  prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a 
investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.510/2017. 



  

 
 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 
 

  
  
  

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚII            

Nr.    205912            /   12 .12.2018 

 

 

                                                                                        

Expunere de motive 
 
 

 In vederea depunerii cererii de finantare ”Promovarea incluziunii sociale si 

combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din Municipiul Craiova – faza II – 
zona Fantana Popova”, una din componentele proiectului fiind obiectivul de investiții 
”Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de perete) – „Fantana Popova” din 
Municipiul Craiova” si in conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 36, 

alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicată privind administratia publică locală, Legea 

273/29.06.2006 privind finantele publice locale, H.G. nr. 399 din 27 mai 2015 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, 
cu modificările si completările ulterioare, Ghidul solicitantului pentru Cererea de finantare – 

apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1, propun aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții reactualizate  ”Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de 
perete) – „Fantana Popova” din Municipiul Craiova” și modificarea în mod corespunzător 

a Hotărârii nr. 510/21.12.2017. 

 

 

 

                    PRIMAR,                                                                        Director executiv, 

         Mihail Genoiu                                                                           Maria Nuță 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcțțțția Investițțțții, Achizițțțții șșșși Licitațțțții 
Serviciul Investițțțții șșșși Achizițțțții 
Nr.   209647/ 18.12.2018                                                Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare fantani pentru baut apa, 
de tip cismele (de perete) – „Fantana Popova” din Municipiul Craiova” și modificarea în 

mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr. 510/21.12.2017  
 

 
Prin H.C.L. nr. 510/21.12.2017 a fost aprobată documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele 
(de perete) – „Fantana Popova” din Municipiul Craiova”, fiind identificata ca sursa de 
finanțare, bugetul local al Municipiului Craiova.  

FÂNTÂNA POPOVA este situată în sudul municipiului Craiova, în actualul cartier 
Romaneşti, la capătul străzii Fântâna Popova, capăt în care pătrund alte trei străzi: strada 
Popova, strada Nedeea şi strada Bucura. Construcţia executată la începutul sec. al XVII-lea, 
înainte de 1613, a fost refăcută în 1651-1652 de către domnitorul Matei Basarab. În a doua 
jumătate a sec. al XVIII-lea, după 1775, fântâna este reparată de către Alexandru Vodă 
Ipsilanti. În anul 1905, proprietarul din acea epocă, Constantin N. Michail, o restaurează din 
nou, iar în anul 1957 are loc o reparaţie generală. 

În contextul lansării de către Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice 
si Fondurilor Europene a apelului de proiecte in cadrul Programului Operational Regional 
2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 
4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale, Municipiul Craiova are in vedere solicitarea unei 
finantari nerambursabile pentru proiectul ”Promovarea incluziunii sociale si combaterea 
saraciei in comunitatile defavorizate din Municipiul Craiova – faza II – zona Fantana 
Popova”, una din componente fiind ”Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de 
perete) – „Fantana Popova” din Municipiul Craiova”, alături de ”Reabilitarea si modernizarea 
Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si Nedeea”. 

Având în vedere faptul că s-a identificat această nouă oportunitate de finanțare, 
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii trebuie sa respecte și condițiile de 
eligibilitate prevăzute in Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în 
cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile, Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică 
și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, aprobat prin Ordinul 
ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3731/21.07.2017, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În acest sens, documentaţia iniţială întocmită pentru faza DALI a fost actualizată de 
către proiectant, S.C. Spiri Com S.R.L., iar indicatorii tehnico-economici aprobați iniţial au 
suferit modificări. 

Din datele prezentate în documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, reținem 
următoarele: 
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Situația existentă: 
FÂNTÂNA POPOVA este o construcţie masivă, de forma unui cub cu latura de aprox. 

4,20 m, având o suprafaţă construită de cca 16 mp. Construcţia este realizată din zidărie de 
cărămidă, cu o grosime a zidurilor de cca. 45 cm (inclusiv tencuiala). Cele patru faţade ale 
construcţiei sunt orientate astfel: - faţada principală: spre vest - faţadele laterale aferente 
faţadei principale: spre sud (dreapta) şi nord (stânga) - faţada din spate: spre est. 

Pe două dintre nişele formate de arcele trilobate, se află inscripţionate pisanii: în nişa 
faţadei principale, vestice, o pisanie cu litere chirilice, a domnitorului Matei Basarab, de la 
1652, iar în nişa faţadei sudice, o pisanie cu litere latine a lui Constantin Mihail, de la 1905. 

Structura constructiva: 
 Structura de zidarie a cladirii este alcatuita din diafragme de zidarie din caramida 

ceramica plina presata. 
 La colturi zidurile faţadelor principală şi laterale, au cate trei colonete cu baze evazate  

si capiteluri tronconice mult evazate. 
 Panourile dintre perechile de coloane sunt marcate la partea superioara de arce trilobate 

realizate din caramizi dispuse radial. 
 Planseul constructiei este din beton armat cu grosime de 10 cm, probabil executat 

ulterior. Planseul depaseste linia zidurilor cu 80 cm. 
 Acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din şindrilă bituminoasă în 

formă de solzi, vopsită în verde. 
Fântâna Popova se află amplasată pe un teren de tip scuar, proprietatea domeniului 

public al municipiului Craiova, în suprafață de 590 mp, aflat la capătul străzii Fântâna Popova, 
zonă în care se intersecteză cu străzile Popova, Nedeia şi Bucura. 

     Suprafetele totale sunt urmatoarele: 
1. Suprafata construita existenta   16 mp 
2. Suprafata desfasurata existenta   16 mp 
In prezent, Fantana - cişmea Popova se gaseste intr-o stare generala bună. Monumentul 

istoric FANTANA POPOVA prezinta insa o serie de degradari datorate unor diversi factori: 
• Degradari fizico-mecano-chimice datorate conditiilor climatice: 
- exfolieri pete locale si mici lacune ale tencuielii; 
- crapaturi si lacune ale jgheabului de piatra; 
- depuneri de cruste diverse, numeroase pete, crapaturi si lacune ale bazinului de 

acumulare 
- strat de rugina pe ţevile de apa 
- golul de vizitare de pe fatada din spate (estica) este deschis si neprotejat; 
- levigare si iesire din orizontalitate a placii de beton din fata accesului principal 

precum si a dalelor de beton ale incintei. 
• Degradari datorate interventiei si/sau non-interventiei umane: 
- învelitoarea actuală din şindrilă bituminoasă, deşi în stare acceptabilă, este total 

necorespunzătoare statutului de monument istoric 
- lipsa unui trotuar înconjurător al monumentului istoric 
- dalaj necorespunzător în incintă; 
- lipsa amenajării spaţiului verde al incintei 
- zone mari lipsă în zidul-parapet (din bolovani de piatră şi elemente disparate din 

cărămidă) precum şi intervenţii de reparare cu mortar executate rudimentar 
- lipsa unor numeroşi stâlpi montanţi scurţi ai zidului-parapet 
- lipsa elemente orizontale de închidere între stâlpii-montanţi 
- porţile metalice batante ale împrejmuirii sunt total necorespunzătoare statutului de 

monument istoric şi în plus ele prezintă deformări şi zone ruginite 
- lipsa unui iluminat arhitectural 
- lipsa însemnului de monument istoric 
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Concluziile raportului de expertiza tehnica: 
 Expertiza obiectivului monument Fantana Popova, din Strada Fantana Popova,la 

capatul strazii, Municipiul Craiova, a fost realizata pentru lucrari de interventie si reabilitare, 
astfel: 

 -se va curata jgheabul de scurgere a apei, se va reface tencuiala impermeabila; 
 -se vor reface zonele din jurul jgeabului deteriorate și soclul din acceasi zona; 
 -se vor construi trotuare din beton cu dop de bitum si panta 5% in jurul constructiei; 
 -se va revizui sarpanta si invelitoarea. Se vor completa contravantuirile si clestii lipsa si 

se vor inlocui elementele deteriorate; 
 Interventiile enumerate mai sus  nu afectează integritatea structurii de rezistenta si nici 

regimul de incarcare a construcției existente. 
 Legaturile intre pereti la colturi, ramificatii si intersectii sunt realizate prin teserea 

zidariei. Aceste legaturi nu sunt deteriorate la data expertizarii constructiei. 
 Zidaria este bine alcatuita din punctul de vedere al teserii si al suprapunerii elementelor 

in randurile succesive si a grosimii rosturilor verticale si orizontale. 
 Teserile la intersectiile peretilor sunt bine realizate, iar rosturile sunt bine umplute atat 

cele verticale, cat si cele orizontale. 
 Planseul din beton peste parter descarca pe zidurile structurale. 
 Zidaria este realizata din caramida plina presata de 37,5 cm grosime (fara tencuiala) 

mai mare decat grosimea minima necesara pentru aceasta zona seismica, conform CR6/2006. 
 Sarpanta reazema prin intermediul popilor pe zidurile de structura. 
 Nu se stie nici o interventie in timp asupra constructiei in sensul de consolidare. 
 Adancimea  de fundare este la 1,15 m de la cota terenului natural. 
 Topografia amplasamentului: teren plan si stabil. 
 Conform expertizei tehnice: cladirea se incadreaza  in clasa III de risc seismic cu 

R3=0,81, adica se realizeaza rezistenta, stabilitatea si siguranta local si in ansamblu a cladirii 
reabilitate. 

DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR REZULTATE CA 
NECESARE DE EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA: 

1.  Amenajarea amplasamentului: reabilitare împrejmuire, amenajare peisagistică a 
zonei verzi, amenajare spaţiu de socializare. 

2.  Dotarea cu iluminat decorativ. 
3. Reabilitarea bazinului de apă şi a jgheabului aferent. 
4.  Refacerea pavimentului deteriorat din jurul fântânii. 
5. Refacerea tencuielilor. 
6.  Realizarea unui trotuar de gardă. 
7.  Revizuirea şarpantei şi înlocuirea completă a învelitorii; se vor completa 

contravantuirile si clestii lipsa si se vor inlocui elementele deteriorate. 
 Lucrari  de arhitectura: 
Pentru aceasta interventie se va monta schela pe exteriorul cladirii si se vor executa 

urmatoarele operatiuni: 
Situatia propusa a constructiei: 
-Tencuiala actuală care prezintă exfolieri, pete locale si mici lacune, se va decapa şi 

inlocui. 
- Se va desface invelitoarea, total inadecvată statutului de monument istoric, si se va 

inlocui. Dupa desfacerea acesteia se vor completa sau inlocui elementele de lemn degradate 
ale sarpantei. 

- Jgheabul de piatra al bazinului se va curata integral. 
- Bazinul de apa se va curata integral. 
- Golul de vizitare se va inchide si va fi protejat de o usita din tabla de otel. 
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- Placa de beton din fata accesului si dalele de beton ale incintei vor fi desfacute si 
inlocuite; 

- Se va realiza un trotuar de gardă în jurul construcţiei, din beton cu dop de bitum şi 
pantă 5%. 

Situatia propusa a amenajarii terenului: 
- Zidul-parapet împrejmuitor, (din bolovani de piatră şi elemente disparate din 

cărămidă) se va reabilita – se va curata, se vor completa zonele lipsă, se vor reface/completa 
stalpii - montanţi scurţi ai parapetului, se vor monta noi elemente din lemn orizontale. 

- Portile metalice batante se vor indeparta. 
- Se va amenaja un spaţiu verde plantat cu diversi arbusti decorativi. 
- Se va amenaja un spatiu de socializare în zona din jurul fântânii, dotat cu băncuţe şi 

pubele de gunoi. Zona de socializare are forma unui amplu semicerc, fiind despărţită de zona 
verde printr-un gard viu, iar pavajul este din piatră naturală poligonală antiderapantă în 
culorile beige şi cream. 

- De-a lungul gardului viu se vor monta rigole de scurgere din beton, înglobate. 
- Pentru iluminatul architectural al fantanii se vor monta reflectoare si se vor incastra in 

pavaj spoturi pentru iluminatul ambiental al zonei amenajate 
- Langa accesul principal al fantanii va fi amplasat un panou de marcare a 

monumentului istoric. 
Finisaje propuse 
Pavaje: dale din piatra naturala poligonala antiderapanta in culorile beige si cream; 
Pereti: tencuiala praf de piatra driscuita fin in doua nuante, si anume: culoare RAL 

9001 si culoare RAL 9016 
Tamplarie: usita din tabla de otel, prevazuta cu sistem antiefractie, colorata cu vopsea – 

culoare RAL 9016; 
Prin lucrările de reabilitare (arhitectură şi amenajare teren) fântâna-cişmea monument 

istoric cunoscută sub numele de FÂNTÂNA POPOVA se va reintegra în circuitul socio-
cultural-turistic, devenind nu numai un pol de convergenţă socială, ci şi o atracţie turistică, atât 
pentru locuitorii  cartierului, cât şi pentru cei care tranzitează zona. Prin reabilitarea funcţiunii 
de fântână-cişmea, monumentul istoric devine un martor viu al dezvoltării urbane a 
municipiului Craiova, participând activ la prezervarea imaginii istorice a oraşului. 

Lucrari de structura: 
Descrierea solutiei constructive 
Conform expertizei tehnice constructia se incadreaza in clasa III de risc seismic, deci 

nu are nevoie de interventii structurale. 
– Se va revizui sarpanta si invelitoarea. 
– Se vor completa contravantuirile si clestii lipsa si se vor inlocui elementele 

deteriorate. 
 Proprietarul are obligatia ca in cazul unor situatii care pun in pericol rezistenta si 

stabilitatea constructiei, sa asigure luarea masurilor de interventie provizorie stabilite de 
proiectant si/sau expert. 

Instalatii sanitare: 
Alimentarea cu apa rece 
       - Distribuţia de apã rece se va reabilita prin inlocuirea conductelor existente cu tevi 

noi din PPR. In cazul in care se va considera ca aceste lucrari pot afecta structura de rezistenta 
a fantanii se vor inlocui doar tronsoanele accesibile, inclusiv robinetul de inchidere. 

      - Se prevede înlocuirea partiala a instalaţiei de la fantana de perete, care va fi 
alimentata în continuare de la reteaua stradala de alimentare cu apa. 

    - Evacuarea apei din fantana se va face gravitational prin intermediul unor jgheaburi 
de scurgere existente 
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Instalatii electrice: 
– Instalatia electrica de iluminat va fii echipata cu proiectoare LED de exterior 
– Iluminatul ambiental, unde se folosesc proiectoare incastrate in pavaj, cu LED, 
– Se va amplasa un tablou electric pe un soclu de beton 
– Se va realiza o priza de pamant. 
 
Această documentație a primit avizul 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. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3731/21.07.2017, cu 
modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Ghidul Solicitantului, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 

1. Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de perete) – 
„Fantana Popova” din Municipiul Craiova, conform Anexei nr. 1 ce face parte 
integrantă din prezentul raport, în vederea depunerii unui proiect cu finanțare 
externă nerambursabilă; 

2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și descrierea sumara a 
investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din 
prezentul raport.         

3. Pe cale de consecință, modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 510/21.12.2017. 

 
   

            Director executiv,                                                      ȘȘȘȘef Serviciu, 
                 Maria Nuţă                                                       Marian Deselnicu 

 
 
 

                                                                                                      Întocmit, 
                                                                    insp. Laura Georgescu 
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LUCRARILOR DE INTERVENTIE

AUTORITATEA
CONTRACTANTA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECTANT S.C.  SPIRI COM  S.R.L.

DATA OCTOMBRIE - 2018
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COLECTIV ELABORARE

Sef proiect Arh. Alexandra Alexa

Arhitectura Arh. Alexandra Alexa

Devize Ing. Constantin Obreja

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

A:Piese scrise
Foaie de capat
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Colectiv de elaborare
Borderou de piese scrise si desenate
Memoriu tehnico – economic
Deviz General
Certificat de Urbanism nr. 39/ 17.01. 2017.

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Amplasament
1.3. Titularul investiției
1.4. Beneficiarul investiției
1.5. Elaboratorul documentatiei

2. 2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1.Situatia existenta a obiectivului de investitii
2.1.1 Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in
constructii, potrivit legii
2.1.2. Valoarea de inventar a constructiei
2.1.3. Actul doveditor al fortei majore, după caz
2.2.Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic: prezentarea a cel putin doua obtiuni
si recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic
si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii
2.2.1 Concluziile raportului de expertiza
2.2.2 Concluziile raportului de audit energetic

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1 Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării
lucrărilor de baza
3.2 Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate / reabilitate
/ reparate
3.3 Consumuri de utilitati
3.3.1 Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare
3.3.2Estimari privind depasirea consumurilor initiale.

4.  DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE
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4.1. Graficul de realizare a investitiei

5.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
5.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

6.  INDICATORII DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE
6.1. Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a
constructiei

7.   SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

8.  ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

8.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie
8.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare

9.  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

9.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) din care: constructii-montaj (C+M)
9.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)
9.3. Durata de realizare a investitiei
9.4. Capacitati in unitati fizice si valorice
9.5. Alti indicatori

10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

B:Piese Desenate
ARHITECTURA

A.01      PLAN INCADRARE IN ZONA, SC. GRAFICA
A.02      RELEVEU PLAN DE SITUATIE, SC 1:200
A.03      RELEVEU PLAN PARTER, SC 1:50
A.04      RELEVEU PLAN INVELITOARE, SC 1:50
A.05      RELEVEU SECTIUNE, SC 1:50
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A.06      RELEVEU FATADA SUD / FATADA VEST, SC 1:50
A.07      RELEVEU FATADA EST / NORD, SC 1:50
A.08      DEGRADARI
A.09      PROPUNERE PLAN DE SITUATIE, SC 1:200
A.10      PROPUNERE PLAN AMENAJARE, SC 1:100
A.11      PROPUNERE PLAN PARTER, SC 1:50
A.12      PROPUNERE PLAN INVELITOARE, SC 1:50
A.13      PROPUNERE SECTIUNE, SC 1:50
A.14      PROPUNERE FATADA SUD, SC 1:50
A.15      PROPUNERE FATADA VEST, SC 1:50
A.16      PROPUNERE FATADA EST, SC 1:50
A.17      PROPUNERE FATADA NORD, SC 1:50

MEMORIU GENERAL

1.  DATE GENERALE

o Denumirea obiectivului de investitii :
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REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) – „FANTANA
POPOVA” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

o Amplasamentul:

STRADA FANTANA POPOVA, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ.

o Titularul investitiei :

PRIMARIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA

o Beneficiarul investitiei :

MUNICIPIUL CRAIOVA

o Elaboratorul studiului :

S.C. SPIRI COMS.R.L., BUCURESTI
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2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1.1.      STAREA TEHNICA, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR ESENTIALE DE
CALITATE IN CONSTRUCTII, POTRIVIT LEGII.

ZONA SI AMPLASAMENTUL

Orasul Craiova este situat pe malul stang al raului Jiu, 44°2'  latitudine nordica, 23° 5' longitudine
estica si la o altitudine cuprinsa intre 75 si 116 metrii. Craiova are o populatie de circa 300.000 de locuitori
si o suprafata de 8184 ha.i.

Municipiul Craiova, cu dimensiuni de veritabila metropola, aflat aproximativ in centrul Olteniei, este
asezat la intretaierea unor importante cai de comunicatie: drumul spre Bucuresti (Est), drumul spre
Timisoara (Vest), drumul spre portul fluvial Calafat (Sud) si, bineinteles, spre inima tarii, Transilvania
(Nord).

Orasul a fost atestata documentar in anul 1475, la 1 iunie.
Craiova de astazi se afla pe ruinele vechii asezari geto-dacice Pelendava, datand din perioada

400-350 i.e.n.
Municipiul Craiova imbina intr-un mod armonios, noul si vechiul, istoria, cultura, industria,

economia, agricultura, capatand o personalitate proeminenta in special in ultimii ani dupa revolutie, cand
modernizarea si-a pus amprenta in toate domeniile de activitate.

In Dacia, stau marturie ramasite-resturi de cisterne, apeducte si alte vestigii pe intregul intins al
patriei, ce arata cat de apreciate, cultivate si utilizate pana la divinizare erau Izvoarele de apa vie.
Importanta ce se dadea fantanilor, rolul pe care l-au jucat ele in viata inaintasilor nostrii, se poate aprecia
atat dupa grija pe care o manifestau in construirea lor, ca niste adevarate edificii de piatra sau caramida,
cat si dupa ceremonialul religios, sfintirea fantanilor inainte de a fi puse in folosinta, aproape acelasi
ceremonial ca si la sfintirea bisericilor. Unele erau ca niste mici capele -paraclise- cu imaginea Maicii
Domnului inchipuind Izvorul Tamaduirii, zugravit pe zidul din fata, deasupra tuturloaielor, adesea pana la un
numar de sase. Altele erau prevazute cu o mica incapere in care calatorul obosit se putea adaposti de
arsita soarelui ori de torentul unei ploi, bea apa, lua si un ulcior, isi facea cruce zicand bogdaproste si apoi
isi continua drumul.1

Documentaţia de fata va trata obiectivul monument istoric Fantana Popova, aflata pe strada
Fantana Popova,  atat din punct de vedere arhitectural si peisagistic, cat si din punct de vedere al
iluminatului.

1 http://memorielocala.aman.ro/files/istoria.html, accesat decembrie 2015
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Fantana Popova este probabil cea mai veche dintre fantanile din orasul Craiova. Construcţia executată la
începutul sec. al XVII-lea, înainte de 1613, a fost refăcută în 1651-1652 de către domnitorul Matei Basarab.. În a doua jumătate
a sec. al XVIII-lea, după 1775, fântâna este reparată  de către Alexandru Vodă Ipsilanti. În anul 1905,
proprietarul din acea epocă, Constantin N. Michail, o restaurează din nou.În anul 1957 are loc o reparaţie
generală.

(Conform Studiu  istorico-arhitectural elaborat  de drd. arh. Corina Lucescu, Specialist in domeniul monumentelor istorice,
atestat MCC, Nr.329S/21.07.2008, anul 2015.)

Descrierea monumentului istoric

Fantana Popova – la capătul străzii L.M.I. / 2010, poziţia 635, cod DJ-III-m-B-08413

Constructia existenta
(Conform Studiu istorico-arhitectural elaborat  de drd. arh. Corina Lucescu, Specialist in domeniul monumentelor istorice,
atestat MCC, Nr.329S/21.07.2008, anul 2015.)

FÂNTÂNA POPOVA, cea mai veche fântână-cişmea, este situată în sudul municipiului Craiova, în
actualul cartier Româneşti, la capătul străzii Fântâna Popova, capăt în care pătrund alte trei străzi: strada
Popova, strada Nedeia şi strada Bucura.Fântâna se afla pe drumul vechi al Orevii, spre Bechet.

FÂNTÂNA POPOVA este amplasată pe un teren teren plan şi stabil, fiind înconjurată de un zid-
parapet din bolovani de piatră şi elemente disparate din cărămidă, cu stâlpi montanţi scurţi, între care s-ar fi
putut afla elemente orizontale de închidere. Împrejmuirea are două deschideri, spre vest, chiar în faţa
fântânii şi spre est, în spatele fântânii. Deschiderile sunt închise/deschise de câte o poartă metalică,
batantă.

În inventarul domeniului public al municipiului Craiova, FÂNTÂNA POPOVA figurează ca fiind
amplasată pe o zonă verde în suprafaţă de 590 mp. Obiectivul are cadastru, nu studiu istoric sau relevee
executate anterior şi nu are cartea construcţiei.

Terenul pe care se află fântâna-cişmea are într-adevăr o suprafaţă verde care însă nu este
amenajată şi nici întreţinută. În jurul fântânii se află un dalaj din plăci de beton înierbate din care se
formează două alei înguste, una spre accesul dinspre est şi o altă alee spre nord, cele două alei unindu-se
printr-o alee perimetrală pe direcţia nord-est. Spre vest, accesul principal este protejat parţial, printr-o placă
din beton simplu.

FÂNTÂNA POPOVA este o construcţie masivă, de forma unui cub cu latura de aprox. 4,20 m,
având o suprafaţă construită de cca. 16,00 mp. Construcţia este realizată din zidărie de cărămidă, cu o
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grosime a zidurilor de cca. 45 cm (inclusiv tencuiala). Cele patru faţade ale construcţiei sunt orientate
astfel: - faţada principală: spre vest - faţadele laterale aferente faţadei principale: spre sud (dreapta) şi nord
(stânga) - faţada din spate: spre est

Construcţia pare a fi edificată din patru ziduri pline, pe trei dintre acestea reliefându-se trei arce
trilobate, respectiv pe faţadele nord, vest şi sud. Cele trei arce trilobate poartă, la cele patru colţuri,
colonete angajate, prinse într-un soclu comun ce sprijină pe soclul masiv al construcţiei. Colonetele au
capiteluri sub formă de cavete asimetrice prinse într-un abac comun, pe care sprijină o arhitravă simplă
deasupra căreia se află o asiză din cărămizi zimţate de pe care se înalţă o cornişă cu muluri. Colonetele au
o bază comună ce sprijină pe soclul masiv şi rotunjit, al construcţiei, soclu ce prinde colţurile cu colonete.
Întreg ansamblul de colonete şi soclu mimează existenţa unor stâlpi masivi de colţ.

Pe două dintre nişele formate de arcele trilobate, se află inscripţionate pisanii: - în nişa faţadei
principale, vestice - o pisanie cu litere chirilice, a domnitorului Matei Basarab, de la 1652 - în nişa faţadei
sudice, o pisanie cu litere latine a lui Constantin Mihail, de la 1905.

Faţada principală, vestică, cuprinde, la partea de jos a zidului pe care se reliefează arcul trilobat,
direct deasupra soclului, trei nişe-ocniţe, cu o adâncime de 10 cm, dispuse simetric, două cu o lăţime de 30
cm şi cea din mijloc de 80 cm. Nişeleocniţe aveau probabil rolul de a susţine recipientele de luat apă.

La baza soclului se află un bazin dreptunghiular de acumulare a apei, jgheabul din piatră al
fântânii, în trecut folosit şi pentru adăpatul vitelor. Bazinul de acumulare are 4 ţevi de scurgere a apei. Din
cauza construcţiilor edificate şi a fenomenelor naturale, izvorul a secat, fântâna fiind branşată la reţeaua
publică de apă potabilă fără precizarea anului când s-a petrecut acest lucru.

Pe faţada din spate (estică), se află un gol de vizitare de 45 x 45 cm, deschis şi neprotejat.

Acoperişul este înalt şi ascuţit, cu pantă puternică (cca. 45o). Şarpanta din lemn, probabil pe
scaune, are patru ape principale, cu alte patru ape secundare, realizate pe colţuri. Învelitoarea actuală este
din şindrilă bituminoasă solzi, colorate în verde. Streaşina, închisă, este înconjurată de o pazie traforată
după model popular oltenesc. În vârf, acoperişul are un accent metalic sub formă de piramidă etajată,
terminată cu o săgeată cu vârf conic.

Conform sondajului geotehnic efectuat pe latura estică, construcţia este aşezată pe o placă din
beton de cca. 10 cm grosime, aşezată peste o umplutură din nisip şi fragmente din cărămidă cu o grosime
de cca. 1,05 m. Fundaţia executată din cărămidă legată cu mortar de ciment, este continuă sub ziduri,
având o adâncime de cca. 1,05 m.
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Finisajele sunt realizate cu tencuieli simple, brute. Însăşi cromatica parietală a fântânii prezintă
influenţe ale artei populare, elementele structurale şi decorative fiind diferenţiate prin zugrăveli colorate: gri,
alb, roşu, negru.

Construcţia executată la începutul sec. al XVII-lea, înainte de 1613, a fost refăcută în 1651-1652
de către domnitorul Matei Basarab. Este probabil că acestei refaceri i se datorează forma şi structura
actuală, pentru că pisania, în litere chirilice menţionează că fântâna a fost făcută după ce era părăsită, şi
fiind întemeiată. Fântâna este reparată în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, după 1775, de către
Alexandru Vodă Ipsilanti.

Ulterior, construcţia trece peste cutremurele majore din anii 1802, 1889, fără a exista alte
menţiuni privind posibile intervenţii asupra ei, până în anul 1905, când are loc o resturare din nou, aşa cum
menţionează noul ei proprietar Constantin N. Michail. Este mai mult decât probabil că forma şi structura din
1652 sunt păstrate, având în vedere marele respect datorat domnitorului Matei Basarab, de aici şi sintagma
cuprinsă în pisanie: „ ...am restaurat-o din nou şi în urma serviciului divin a sfinţirei apelor am slobozit-o ...”

Probabil că în urma cutremurului din anul 1940, fântâna suferă şi ea o serie de degradări, astfel
încât în anul 1957 are loc o reparaţie generală.

Forma şi structura actuală par să conserve forma şi structura din prima refacere de la 1652,
singura intervenţie, la o primă cercetare in situ, care este total neadecvată fiind materialul actual al
învelitorii – şindrilă bituminoasă vopsită în verde. Forma acoperişului este specifică unei învelitori din lemn
– şindrilă, aşa cum s-a executat la alte numeroase ctitorii ale lui Matei Basarab. În fapt şi vocabularul
morfologic al faţadelor indică apartenenţa construcţiei la stilul epocii lui Matei Basarab: cornişa, asiza din
cărămizi în zimţi, colonetele angajate, nişele-ocniţe, arcul trilobat, retragerile succesive în adâncime a
elementelor.

Având în vedere că interiorul fântânii nu a fost accesibil la data cercetării in situ, şi că o
introspecţie a acestuia ar fi dăunat păstrării substanţei originale a monumentului istoric, datele privind
conformarea structurală a construcţiei vor fi completate odată cu deschiderea şantierului. La desfacerea
acoperişului, vor putea fi identificate şi consemnate elementele componente structurale care la momentul
de faţă sunt doar bănuite şi/sau extrapolate din construcţii similare istorice

Structura constructiva
Structura de zidarie a cladirii este alcatuita din diafragme de zidarie din caramida ceramica plina

presata.
La colturi zidurile faţadelor principală şi laterale, au cate trei colonete cu baze evazate  si capiteluri

tronconice mult evazate.
Panourile dintre perechile de  coloane sunt marcate la partea superioara de arce trilobate realizate

din caramizi dispuse radial.
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Planseul constructiei este din beton armat cu grosime de 10 cm probabil executat ulterior. Planseul
depaseste linia zidurilor cu 80 cm.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, probabil pe scaune cu invelitoare din şindrilă bituminoasă
în formă de solzi, vopsită în verde.

Datele au fost  preluate din:
• Studiul geotehnic – intocmit de Inginer Geolog Popescu Sandra

- verificat de Inginer Geolog Panoiu Liliana atestat M.L.P.T.L
• Expertiza Tehnica – intocmita de ing. Stefan Catalin Inginer Expert Tehnic Atestat M.L.P.T.L. si Rodica
Donighevici  atestat M.C.C.

ELEMENTE DIMENSIONALE, SUPRAFETE OCUPATE (ARII)

Terenul se afla in mun. Craiova si are suprafata totala de S = 590 mp.

Vecinatatile terenului sunt urmatoarele:
Fântâna Popova se află amplasată proprietatea domeniului public, pe un teren de tip scuar, aflat la capătul

străzii Fântâna Popova, zonă în care se intersecteză cu străzile  Popova, Nedeia şi Bucura.

Suprafetele totale sunt urmatoarele:

1. Suprafata construita existenta 16.00 mp
2. Suprafata desfasurata existenta 16.00 mp

Coeficientii de ocupare a terenului existenti sunt:

POT = 2.00%
CUT = 0.02

Constructia consolidata nu sufera modificari in structura functionala si structurala, astfel incat
indicatorii urbanistici POT si CUT raman neschimbati.

Situatia existenta a constructiei:
(Conform Studiului istorico-arhitectural elaborat  de drd. arh. Corina Lucescu, Specialist in domeniul monumentelor istorice,
atestat MCC, Nr.329S/21.07.2008, anul 2015.)

La cercetarea in situ, degradarile monumentului istoric au fost consemnate doar prin vizualizare şi
fotografiere, nefiind posibil un acces în interiorul construcţiei.
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In prezent, Fantana-cişmea Popova se gaseste intr-o stare generala bună. Monumentul istoric
FANTANA POPOVA prezinta insa o serie de degradari datorate unor diversi factori:

 Degradari fizico-mecano-chimice datorate conditiilor climatice:

- exfolieri pete locale si mici lacune ale tencuielii;
- crapaturi si lacune ale jgheabului de piatra;
- depuneri de cruste diverse, numeroase pete, crapaturi si lacune ale bazinului de acumulare
- strat de rugina pe ţevile de apa
- golul de vizitare de pe fatada din spate (estica) este deschis si neprotejat;
- levigare si iesire din orizontalitate a placii de beton din fata accesului principal precum si a
dalelor de beton ale incintei.

 Degradari datorate interventiei si/sau non-interventiei umane:

- învelitoarea actuală din şindrilă bituminoasă, deşi în stare acceptabilă, este total
necorespunzătoare statutului de monument istoric
- lipsa unui trotuar înconjurător al monumentului istoric
- dalaj necorespunzător în incintă;
- lipsa amenajării spaţiului verde al incintei
- zone mari lipsă în zidul-parapet (din bolovani de piatră şi elemente disparate din cărămidă)
precum şi intervenţii de reparare cu mortar executate rudimentar
- lipsa unor numeroşi stâlpi montanţi scurţi ai zidului-parapet
- lipsa elemente orizontale de închidere între stâlpii-montanţi
- porţile metalice batante ale împrejmuirii sunt total necorespunzătoare statutului de monument
istoric şi în plus ele prezintă deformări şi zone ruginite
- lipsa unui iluminat arhitectural
- lipsa însemnului de monument istoric

Sistem constructiv:

 infrastructura : fundatii din zidarie de caramida
 structura : diafragme de zidarie din caramida ceramica plina presata;
 planseu : beton armat;
 acoperis : tip sarpanta din lemn probabil pe scaune cu invelitoare din sindrila bituminoasa
tip solzi;
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Referitor la asigurararea cerintelor esentiale de calitate in constructii, se constata:

a) rezistenta si stabilitate: conform expertizei tehnice de structura.

b) siguranta in exploatare: cerinta de siguranta in exploatare se refera la protectia utilizatorilor constructiei
impotriva riscului de accidentare in timpul utilizarii spatiului exterior. Dalele de piatra inierbate din jurul cladirii si cele care
formeaza alei sunt deteriorate, fapt care sporeste riscul accidentarii utilizatorilor.

b1) siguranta cu privire la circulatia exterioara:
 obiectivul nu este prevazut cu trotuare de garda;
 aleea si bordura fantanii ce deservesc fatada de sud prezinta deteriorari, crapaturi.

c) securitatea la incendiu - nu este cazul

d) igiena si sanatatea oamenilor, protectia mediului:
 nu influenteaza negativ mediul inconjurator

d1) igiena finisajelor:

 fantana are finisaje simple, pe alocuri deteriorare
d2) igiena vizuala:

 spatiile verzi existente nu asigura o imagine de ansamblu placuta vizitatorilor drept pentru care se intervine
asupra remodelarii intregului amplasament.

e) izolarea  termica si economia de energie:
 nu este cazul

2.1.2   VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI
Aceasta fantana face parte din patrimoniu public local fiind cuprinsa in inventarul bunurilor care alcatuieste domeniul

public al municipiului Craiova– Anexa 2 la H.G. nr. 965/2002 modificata si completata cu H.G. nr. 141/2008, pozitiile 5376 / 340
şi 630.

Valoarea de inventar a constructiei este de 0.01 lei.

2.2.  CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA / AUDIT ENERGETIC
2.2.1 CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA:

Expertiza obiectivului monument Fantana Popova, din Strada Fantana Popova,la capatul strazii, Municipiul
Craiova, a fost realizata pentru lucrari de interventie si reabilitare, astfel:



SPIRI COM S.R.L.
Certificat ISO 9001

J 40/25308/1992; C.U.I. : RO 2632267
CSSV: 200.000 RON

Cont:  RO10  RNCB  0082 0441 6661 0001 (BCR Unirea)
RO80  TREZ  7035  069X  XX00  1837   (TREZ. SECT. 3).

Tel-Fax: 021/3265117; 021/3263284  Email : officespiri@gmail.com
Sediu : str. Anastasie  Panu  nr. 3,bl. A3, sc. 3, ap. 65,Bucuresti, Romania

PROIECT: REABILITARE FANTANI  PENTRU  BAUT APA , DE TIP CISMELE (DE PERETE) – FANTANA POPOVA
MUN.CRAIOVA, JUDETUL DOLJ Page 15
FAZA: ACTUALIZARE DALI

-se va curata jgheabul de scurgere a apei, se va reface tencuiala impermeabila;
-se vor reface zonele din jurul jgeabului deteriorate, deasemeni, soclul din acceasi zona;
-se vor construi trotuare din beton cu dop de bitum si panta 5% in jurul constructiei;
-se va revizui sarpanta si invelitoarea. Se vor completa contravantuirile si clestii lipsa si se vor

inlocui elementele deteriorate;
Interventiile enumerate mai sus  nu afectează integritatea structurii de rezistenta si nici regimul de

incarcare a construcției existente.
Legaturile intre pereti la colturi, ramificatii si intersectii sunt realizate prin teserea zidariei. Aceste

legaturi nu sunt deteriorate la data expertizarii constructiei.
Zidaria este bine alcatuita din punctul de vedere al teserii si al suprapunerii elementelor in randurile

succesive si a grosimii rosturilor verticale si orizontale.
Teserile la intersectiile peretilor sunt bine realizate, iar rosturile sunt bine umplute atat cele

verticale, cat si cele orizontale.
Planseul din beton peste parter descarca pe zidurile structurale.
Zidaria este realizata din caramida plina presata de 37,5 cm grosime (fara tencuiala) mai mare

decat grosimea minima necesara pentru aceasta zona seismica, conform CR6/2006.
Sarpanta reazema prin intermediul popilor pe zidurile de structura.
Nu se stie nici o interventie in timp asupra constructiei in sensul de consolidare.
Adancimea  de fundare este la 1,15 m de la cota terenului natural.
Topografia amplasamentului: teren plan si stabil.

Conform expertizei tehnice: cladirea se incadreaza  in clasa III de risc seismic cu R3=0,81, adica
se realizeaza rezistenta, stabilitatea si siguranta local si in ansamblu a cladirii reabilitate.

Proiectul de reabilitare va fi intocmit de o firma specializata in astfel de lucrari, care inainte de
intocmirea proiectului va cerceta constructia pentru a constata eventualele modificari intervenite in timp.

Concluziile si recomandările , continute in prezentul raport de expertiza vor sta la baza elaborării
documentatiilor ulterioare. In conformitate cu Regulamentul de verificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a execuției lucrărilor si a constructiilor HG 925/1995  art. 20, proiectul tehnic întocmit pe baza
raportului de expertiza tehnica de calitate trebuie însușit de către autorul acestuia, din punct de vedere al
respectării solutiilor si a masurilor impuse.

• Expertiza tehnica a Fantanii Popova din Strada Bucura, nr 1A. Municipiul Craiova, Judetul Dolj, cu
Nr. 132 din 12/2015, reactualizata in 2018 de catre Inginer Expert Tehnic Stefan Catalin Atestat M.L.P.T.L. si
Rodica Donighevici  atestat M.C.C.

2.2.3.   ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ
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Solutii de interventie propuse:

SOLUTIA MAXIMALA:

1. Amenajarea amplasamentului: reabilitare, împrejmuire, amenajare peisagistică a zonei verzi, amenajare spaţiu
de socializare.
2. Dotarea cu iluminat decorativ.
3. Reabilitarea bazinului de apă şi a jgheabului aferent.
4. Refacerea pavimentului deteriorat din jurul fântânii.
5. Refacerea tencuielilor.
6. Realizarea unui trotuar de gardă.
7. Revizuirea şarpantei şi înlocuirea completă a învelitorii; se vor completa contravantuirile si clestii lipsa si se vor
inlocui elementele deteriorate.

SOLUTIA MIINIMALA:

.
1. Reabilitarea bazinului de apă şi a jgheabului aferent.
2. Refacerea pavimentului deteriorat din jurul fântânii.
3. Refacerea tencuielilor.
4.Realizarea unui trotuar de gardă.
5.Revizuirea şarpantei şi înlocuirea completă a învelitorii; se vor completa contravantuirile si clestii lipsa si se vor
inlocui elementele deteriorate.

Prin solutia maximala, se asigura modelarea spatiului urban astfel incat cu resurese financiare modeste se
da o functiune in exploatarea a unei zone urbane in primul rand si a constructiei monument, in folosul
comunitalii folosind la maxim rezervele de rezistenta si spatiu pe care le ofera structura analizata pe cand
solutia minimala consuma resurse fara a avea utilitatea sociala, colectiva si fara a pune in valoarea cladirea
moonument.

Optiunea expertului este pentru solulia aleasa la SOLUTIA MAXIMALA.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1 DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR REZULTATE CA NECESARE DE
EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA
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Interventiile conform temei beneficiarului (Certificat de Urbanism nr. 39/ 17.01. 2017) si a expertizei tehnice
cu Nr. 132 din 12/2015, reactualizata in anul 2018,  sunt:

8. Amenajarea amplasamentului: reabilitare împrejmuire, amenajare peisagistică a zonei verzi, amenajare spaţiu
de socializare.
9. Dotarea cu iluminat decorativ.
10. Reabilitarea bazinului de apă şi a jgheabului aferent.
11. Refacerea pavimentului deteriorat din jurul fântânii.
12. Refacerea tencuielilor.
13. Realizarea unui trotuar de gardă.
14. Revizuirea şarpantei şi înlocuirea completă a învelitorii; se vor completa contravantuirile si clestii lipsa si
se vor inlocui elementele deteriorate.

LUCRARI  DE ARHITECTURA
Pentru aceasta interventie se va monta schela pe exteriorul cladirii si se vor executa urmatoarele operatiuni:

Situatia propusa a constructiei:
-Tencuiala actuală care prezintă exfolieri, pete locale si mici lacune, se va decapa şi inlocui.
- Se va desface invelitoarea, total inadecvată statutului de monument istoric, si se va inlocui. Dupa
desfacerea acesteia se vor completa sau inlocui elementele de lemn degradate ale sarpantei.
- Jgheabul de piatra al bazinului se va curata integral.
- Bazinul de apa se va curata integral.
- Golul de vizitare se va inchide si va fi protejat de o usita din tabla de otel.
- Placa de beton din fata accesului si dalele de beton ale incintei vor fi desfacute si inlocuite;

- Se va realiza un trotuar de gardă în jurul construcţiei, din beton cu dop de bitum şi pantă 5%.

Situatia propusa a amenajarii terenului:
- Zidul-parapet împrejmuitor, (din bolovani de piatră şi elemente disparate din cărămidă) se va
reabilita – se va curata, se vor completa zonele lipsă, se vor reface/completa stalpii-montanţi scurţi ai
parapetului, se vor monta noi elemente din lemn orizontale.

- Portile metalice batante se vor indeparta.
- Se va amenaja un spaţiu verde plantat cu diversi arbusti decorativi.
- Se va amenaja un spatiu de socializare în zona din jurul fântânii, dotat cu băncuţe şi pubele de
gunoi.  Zona de socializare are forma unui amplu semicerc, fiind despărţită de zona verde printr-un
gard viu, iar pavajul este din piatră naturală poligonală antiderapantă în culorile beige şi cream.
- De-a lungul gardului viu se vor monta rigole de scurgere din beton, înglobate.
- Pentru iluminatul architectural al fantanii se vor monta reflectoare si se vor incastra in pavaj spoturi
pentru iluminatul ambiental al zonei amenajate
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- Langa accesul principal al fantanii va fi amplasat un panou de marcare a monumentului istoric.
-

FINISAJE PROPUSE
Lucrarile  propuse  pentru finisarea constructiei:

PAVAJE:
- dale din piatra naturala poligonala antiderapanta in culorile beige si cream;

PERETI:
- tencuiala praf de piatra driscuita fin in doua nuante, si anume: culoare RAL 9001 si culoare RAL
9016

TAMPLARIE:
- usita din tabla de otel, prevazuta cu sistem antiefractie, colorata cu vopsea – culoare RAL 9016;

Prin lucrările de reabilitare (arhitectură şi amenajare teren) fântâna-cişmea monument istoric
cunoscută sub numele de FÂNTÂNA POPOVA se va reintegra în circuitul socio-cultural-turistic, devenind
nu numai un pol de convergenţă socială ci şi o atracţie turistică, atât pentru locuitorii  cartierului cât şi
pentru cei care tranzitează zona. Prin reabilitarea funcţiunii de fântână-cişmea, monumentul istoric devine
un martor viu al dezvoltării urbane a municipiului Craiova, participând activ la prezervarea imaginii istorice a
oraşului.

LUCRARI DE STRUCTURA
Descrierea solutiei constructive

Conform expertizei tehnice constructia se incadreaza in clasa III de risc seismic, deci nu are nevoie de
interventii structurale.

– Se va revizui sarpanta si invelitoarea.
– Se vor completa contravanturirile si clestii lipsa si se vor inlocui elementele deteriorate.

Proprietarul are obligatia ca in cazul unor situatii care pun in pericol rezistenta si stabilitatea constructiei, sa
asigure luarea masurilor de interventie provizorie stabilite de proiectant si/sau expert.

INSTALATII SANITARE

Alimentarea cu apa rece
- Distribuţia de apã rece se va reabilita prin inlocuirea conductelor existente cu tevi noi din PPR. In

cazul in care se va considera ca aceste lucrari pot afecta structura de rezistenta a fantanii se vor inlocui
doar tronsoanele accesibile, inclusiv robinetul de inchidere.
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- Se prevede înlocuirea partiala a instalaţiei de la fantana de perete, care va fi alimentata în continuare
de la reteaua stradala de alimentare cu apa.

- Evacuarea apei din fantana se va face gravitational prin intermediul unor jgheaburi de scurgere
existente

INSTALATII DE INCALZIRE
Nu sunt prevazute instalatii de incalzire.

INSTALATII DE VENTILATIE-CLIMATIZARE
Nu sunt prevazute instalatii de ventilatie-climatizare.

INSTALATII ELECTRICE

– Instalatia electrica de iluminat va fii echipata cu proiectoare LED de exterior
– Iluminatul ambiental, unde se folosesc proiectoare incastrate in pavaj, cu LED,
– Se va amplasda un tablou electric pe un soclu de beton
– Se va realiza o priza de pamant

3.2 DESCRIEREA, DUPA CAZ, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE EFECTUATA IN SPATIILE
CONSOLIDATE / REABILITATE / REPARATE

Nu este cazul.

3.3. CONSUMURI DE UTILITATI
3.3.1. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE
Toate utilitatile sunt asigurate in incinta, nu sunt necesare racorduri si bransamente noi.

3.3.2. ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI
Nu se depasesc consumurile initiale avand in vedere pastrarea functiunilor initiale. Imbunatatirea

sistemelor de distributie apa, conduce la reducerea consumurilor.
4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

4.1 . GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI
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5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

5.1. VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL
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5.2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE
REALIZARE A INVESTITIEI

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

6.1. ANALIZA COMPARATIVA A COSTULUI REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII FATA
DE VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI



SPIRI COM S.R.L.
Certificat ISO 9001

J 40/25308/1992; C.U.I. : RO 2632267
CSSV: 200.000 RON

Cont:  RO10  RNCB  0082 0441 6661 0001 (BCR Unirea)
RO80  TREZ  7035  069X  XX00  1837   (TREZ. SECT. 3).

Tel-Fax: 021/3265117; 021/3263284  Email : officespiri@gmail.com
Sediu : str. Anastasie  Panu  nr. 3,bl. A3, sc. 3, ap. 65,Bucuresti, Romania

PROIECT: REABILITARE FANTANI  PENTRU  BAUT APA , DE TIP CISMELE (DE PERETE) – FANTANA POPOVA
MUN.CRAIOVA, JUDETUL DOLJ Page 25
FAZA: ACTUALIZARE DALI

Nr.crt. Specificatie Valoare
lei

Valoare
euro

1. Valoare de inventar 0.01 0.0021
2. Valoare lucrari de investitie 297.032 64.934
3. Total valoare dupa

interventie
297.032,01 64.934,0021

7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- Fonduri de la Bugetul de Stat
- Bugetul local
- Fonduri externe nerambursabile

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

8.1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE
Pentru realizarea investiţiei se va contracta o firma specializată în domeniu pe baza procedurii de

licitaţie publică, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prin urmare putem spune că proiectul de faţă nu
crează locuri de muncă în faza de execuţie, întrucât activităţiile de executare a lucrărilor de construcţii nu
se vor realiza în regie proprie.

8.2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE

In faza de operare se va pastra numarul initial de locuri de munca

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

9.1. VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI

297.032 mii lei inclusiv TVA, din care C+M 223.542 lei

9.2. ESALONAREA INVESTITIEI

ANUL I  = 249.952 mii lei fara TVA

9.3. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI
Conform graficului anexat investitia este prevazuta a se executa  pe o perioada de 3 luni.

9.4. CAPACITATI

-SUPRAFATA TEREN: 590 mp
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-SUPRAFATA CONSTRUITA: 16.00 mp
-SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA: 16.00 mp

P.O.T.= 2.00 %
C.U.T.= 0.02

9.5. ALTI INDICATORI
Nu este cazul

10 . AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Certificat de Urbanism nr. 39 din 17.01.2017
– Acord de Mediu
– Aviz Inspectoratul de Stat in Constructii Dolj
– Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Dolj

Intocmit,
Arh. Alexandra Alexa









































  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 209734 / 18.12.2018   

 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 205912 / 12 .2018 și Raportul nr. 209647 / 18.12 .2018  
întocmit de Direcția Investiții, Achiziții și Licitații prin care se propune Consiliului Local al 
Municipiului Craiova aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare fantani pentru baut 
apa, de tip cismele (de perete) – „Fantana Popova” din Municipiul Craiova”, pentru depunerea 
proiectului cu finanţare nerambursabilă ”Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei 

in comunitatile defavorizate din Municipiul Craiova – faza II – zona Fantana Popova” 
- în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicata privind 

administratia publica locala, Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, 
HG nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului 
de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile, Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, 
economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, 

aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 
3731/21.07.2017, cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizul Comisiei Tehnico – Economice de Avizare nr. 208756/17.12.2018. 
- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier 

juridic; 
 

           AVIZĂM FAVORABIL 

 

Raportul Direcției Investiții, Achiziții și Licitații pentru adoptarea de către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova a unei hotarâri privind aprobarea Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de perete) – „Fantana Popova” din 

Municipiul Craiova”, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă, conform 
anexelor ce face parte integrantă din raportul de specialitate. 

 

 
 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                consilier juridic 

                                                                                                Isabela Cruceru 
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