
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  
 PROIECT 
 

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

obiectivul de investiţii „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii” 
 
 

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

28.02.2019; 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 24170/2019, rapoartele nr.27968/2019 
întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii și nr.28334/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii” – varianta 1;   
 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 „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii” – varianta 1, având 
următorii indicatori tehnico-economici: 

  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      429.523,85 lei 
   Din care C+M (inclusiv TVA)                 327.324,18 lei   

   Durată de realizare:                             3 luni (1 lună proiectare + 2 luni execuție),   
  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. 24170 / 05.02.2019 
 

                                                               
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare străzi din Municipiul Craiova, Lot 6 – 

Modernizare strada Aleea III Bariera Valcii”  
 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii 129522 din 14.08.2018, încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. 
DELCAD CONSULTING S.R.L.. 

De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea traficului și în special a factorilor climatici 
(temperatură, apă pluvială) au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități atât la partea 
carosabilă a străzilor cât și în zona unor rețele edilitare. Dată fiind starea actuală a 
carosabilului și a trotuarelor, modernizarea străzilor din Mun. Craiova este necesară și 
oportună. Dezvoltarea continuă a Municipiului Craiova a condus la realizarea de străzi noi 
sau de prelungirea celor existente. Construirea rapidă a locuințelor de cartier a condus la 
realizarea de străzi cu pavaje din bolovani de râu, din pietriș sau numai din pământ, fără a 
putea realiza o structură rutieră modernă. Din această cauză traficul se desfășoară în condiții 
foarte dificile și cu viteză mult diminuată. De asemenea, pe străzile vechi, pavate cu bolovani 
de râu a fost introdusă, atât cât s-a putut apa curentă și canalizare menajeră, refacerea 
acestora nefiind la parametrii inițiali. 

Strada Aleea III Bariera Valcii este o strada secundara ce se desprinde din strada 
Bariera Valcii. Tronsonul de strada popus spre modernizare are o lungime de aproximativ 
220ml si o parte carosabila cu o banda de circulatie si latimea partii carosabile variabila de la 
2.50m la 4.00m. 

Strada Aleea III Bariera Valcii este o strada de categoria a IV a, cu o banda de 
circulatie si o partea carosabila care nu este incadrata de borduri sau trotuare.  

Strada Aleea III Bariera Valcii nu este modernizata, avand un strat de balast cu 
grosime variabila 10-13cm. 

 Strada Aleea III Bariera Valcii nu prezinta borduri, fiind necesara proiectarea lor la o 
cota aflata la  min 10-15cm fata de noua cota a carosabilului.  

Structura rutiera se afla intr-o stare avansata de degradare prezentand gropi, 
denivelari, burdusiri, etc. 

Cum pe aceasta strada nu exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale 
eficient, nu exista niciun drenaj corespunzator al apelor de pe carosabil. 

Apele pluviale nu sunt dirijate intr-un sistem de colectare si evacuare de pe platforma 
strazii, acestea antrenand materiale si facandu-le impractivabile in special in perioadele 
ploioase in timpul iernii si in perioadele cu topiri de zapada. 

Aceasta strada nemodernizata reprezinta un factor poluant destul de important atat 
pentru localnicii care isi au casele de o parte si de alta a acesteia cat si pentru mediu, prin 
praful iscat la trecerea diverselor mijloace de transport sau din cauza vantului. 

Pe aceasta strada exista retele edilitare, iar capacele caminelor de vizitare ale retelei 
de canalizare menajera sunt pozate la o cota diferita cotei imbracamintii rutiere producand 
disconfort in circulatie.  



Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile 
necorespunzatoare favorizind infiltratile. 

Acesta strada se încadrează în clasa de trafic  mediu, iar categoria de importanţă este 
“C” (construcţii de importanţă normală, conform HGR 261/94). 
 Referatul de expertiza tehnică a stabilit cauzele care au generat defecțiunile existente 
pe aceasta strada investigata şi propune soluții tehnice de remediere a acestora, respectiv 
aducerea arterelor rutiere analizate, la o stare de viabilitate corespunzătoare exploatării în 
condiții normale, care implicit să conducă la dezvoltarea zonei. 

 

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare străzi din Municipiul Craiova, Lot 6 – Modernizare strada Aleea III 
Bariera Valcii”. 

 
 

 
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. 27968 /08.02.2019                                                  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 
  „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii” 

 
 Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 129522/14.08.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC DELCAD 
Consulting SRL.  
Redăm în continuare sinteza documentațiilor a căror aprobare o solicităm. 
 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Reţeaua de străzi din municipiu este aproape in totalitate modernizata, dar aflata într-
o stare tehnică care necesita interventie. 

Strada Aleea III Bariera Valcii este o strada secundara ce se desprinde din strada 
Bariera Valcii. Tronsonul de strada popus spre modernizare are o lungime de aproximativ 
220ml si o parte carosabila cu o banda de circulatie si latimea partii carosabile variabila de la 
2.50m la 4.00m. 

Strada Aleea III Bariera Valcii este o strada de categoria a IV a, cu o 
banda de circulatie si o partea carosabila care nu este incadrata de borduri sau 
trotuare.  

Strada Aleea III Bariera Valcii nu este modernizata, avand un strat de balast cu 
grosime variabila 10-13cm. 

 Strada Aleea III Bariera Valcii nu prezinta borduri, fiind necesara proiectarea lor la o 
cota aflata la  min 10-15cm fata de noua cota a carosabilului.  

Structura rutiera se afla intr-o stare avansata de degradare prezentand gropi, 
denivelari, burdusiri, etc. 

Cum pe aceasta strada nu exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale 
eficient, nu exista niciun drenaj corespunzator al apelor de pe carosabil. 

Apele pluviale nu sunt dirijate intr-un sistem de colectare si evacuare de pe platforma 
strazii, acestea antrenand materiale si facandu-le impractivabile in special in perioadele 
ploioase in timpul iernii si in perioadele cu topiri de zapada. 

Aceasta strada nemodernizata reprezinta un factor poluant destul de important atat 
pentru localnicii care isi au casele de o parte si de alta a acesteia cat si pentru mediu, prin 
praful iscat la trecerea diverselor mijloace de transport sau din cauza vantului. 

Pe aceasta strada exista retele edilitare, iar capacele caminelor de vizitare ale retelei 
de canalizare menajera sunt pozate la o cota diferita cotei imbracamintii rutiere producand 
disconfort in circulatie.  

Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile 
necorespunzatoare favorizind infiltratile. 

Acesta strada se încadrează în clasa de trafic  mediu, iar categoria de importanţă este 
“C” (construcţii de importanţă normală, conform HGR 261/94). 
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 Referatul de expertiza tehnică a stabilit cauzele care au generat defecțiunile existente 
pe aceasta strada investigata şi propune soluții tehnice de remediere a acestora, respectiv 
aducerea arterelor rutiere analizate, la o stare de viabilitate corespunzătoare exploatării în 
condiții normale, care implicit să conducă la dezvoltarea zonei. 

 
Amplasament  

Strada Aleea III Bariera Valcii este o strada secundara ce se desprinde din strada 
Bariera Valcii. 

 
Situaţia proiectată 

 
Lucrarile de baza pentru modernizarea strazii sunt: 

o excavarea si depozitarea in conditii optime a materialului granular existent 

neinfestat; 

o sapatura de pamant in corpul drumului pe o adancime de 70cm; 

o 7cm strat de forma din nisip cu rol anticapilar. 

o folie de geotextil cu rol anticontaminator; 

o 30 cm strat inferior de fundatie din balast; 

o 23 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63; 

o 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4 (leg 50/70); 

o 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 (rul 50/70); 

Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati  in profil longitudinal si transversal  
care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si 
utilizarea ca imbracaminte a structurii rutiere a  mixturilor asfaltice.  

În profil transversal strada va avea o parte carosabila alcatuita dintr-o banda de 
circulaţie, corespunzatoare clasei tehnice IV, cu lăţimea de 3.00m pe tronsonul 1 (km 0+000 
– km 0+080) si o parte carosabila cu 2 benzi de circulatie cu latimea de 2.75m fiecare, pe 
tronsonul 2 (km 0+080 – km 0+220), cu panta de 2,5%, încadrată de trotuare pe ambele 
parti ale strazii, in functie de latimea disponibila ramasa pana la limita de proprietate. 

Scurgerea apelor se va realiza gravitational la limita bordurii. 
 

Scenarii / Variante propuse: 
 

SCENARIUL 1 
 

Strada propusa spre modernizare va avea urmatoarele caracteristici tehnice: 
- Lungimea strazii modenizate: 220,00ml (tronson 1 – 80ml, tronson 2 – 140ml); 
- Latime parte carosabila: 3.00m (tronson 1)/5.50m (tronson 2) 
- Latime medie trotuar: 2.60m (tronson 2 partea stanga); 

 
 
 
 

• SISTEM RUTIER - PARTE CAROSABILA 
 

o excavarea si depozitarea in conditii optime a materialului granular existent 
neinfestat; 

o sapatura de pamant in corpul drumului pe o adancime de 70cm; 
o 7cm strat de forma din nisip cu rol anticapilar. 
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o folie de geotextil cu rol anticontaminator; 
o 30 cm strat inferior de fundatie din balast; 
o 23 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63; 
o 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4 (leg 50/70); 
o 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 (rul 50/70); 

 
• TROTUARE 
 

o sapatura de pamant pe o adancime de 30cm; 
o 5cm strat de nisip; 
o 10cm strat de balast; 
o 10cm strat de beton C16/20; 
o 4cm strat BA8; 
o Borduri 20x25x50; 
o Borduri 10x15x50. 

 
• RIDICARE LA COTA CAMINE EXISTENTE 
 

o ridicare la cota camine existente; 
 

• SIGURANTA CIRCULATIEI 
 

- Montarea de indicatoare pentru o semnalizare corespunzatoare a drumului; 
- Realizarea de marcaje transversale si longitudinale conform normativelor in 
vigoare. 
 

SCENARIUL 2 
 

Strada propusa spre modernizare va avea urmatoarele caracteristici tehnice: 
- Lungimea strazii modenizate: 220,00ml (tronson 1 – 80ml, tronson 2 – 140ml); 
- Latime parte carosabila: 3.00m (tronson 1)/5.50m (tronson 2) 
- Latime medie trotuar: 2.60m (tronson 2 partea stanga); 

 
• SISTEM RUTIER - PARTE CAROSABILA 
 

o excavarea si depozitarea in conditii optime a materialului granular existent 
neinfestat; 

o sapatura de pamant in corpul drumului pe o adancime de 70cm; 
o 7 cm strat de forma din nisip cu rol anticapilar. 
o folie de geotextil cu rol anticontaminator; 
o 35 cm strat inferior de fundatie din balast; 
o 2cm  nisip si folie de polietilena; 
o 20cm strat de beton rutier BcR4.5; 
 

• TROTUARE 
 

o sapatura de pamant pe o adancime de 30cm; 
o 5cm strat de nisip; 
o 10cm strat de balast; 
o 10cm strat de beton C16/20; 
o 4cm strat BA8; 
o Borduri 20x25x50; 
o Borduri 10x15x50. 
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• RIDICARE LA COTA CAMINE EXISTENTE 
 

o ridicare la cota camine existente; 
 

• SIGURANTA CIRCULATIEI 
 

- Montarea de indicatoare pentru o semnalizare corespunzatoare a drumului; 
- Realizarea de marcaje transversale si longitudinale conform normativelor in 
vigoare. 

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

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERA SUPLA 
 
Avantaje  
- grosimea imbrăcămintii asfaltice poate fi etapizata, putându-se realiza in mai multe 

straturi; 
- greşelile de execuţie pot fi remediate uşor si mai ieftin decât in cazul sistemelor 

rutiere rigide; 
- remedierea defecţiunilor de suprafaţa se poate face mult mai uşor si local. 
- valoare de investiţie mai mica decât in cazul sistemelor rutiere rigide 
- rularea este mai silenţioasa neexistând rosturi precum cele de la dalele de beton 
- se pot da in folosinţa la scurt timp după execuţie 
- in cazul intervenţiilor sau investiţiilor la instalaţiile subterane acestea se vor putea 

face prin tăierea, decaparea si săparea strict pe zona de intervenţie. 
 
Dezavantaje  
- La temperaturi ridicate apar deformaţii ale parţii carosabile 
- Prepararea betonului asfaltic produce si emana noxe in atmosfera 
- posibilitatea apariţiei degradărilor la imbracamintea asfaltica in rosturile 

longitudinale si de lucru, daca acestea nu sunt tratate corespunzător in faza de execuţie. 
 
AVANTAJE SI DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERA RIGIDA 
 
Avantaje  
− atestă rezistenţe mecanice mai mari şi prin urmare se pretează pe drumuri cu 

trafic foarte intens şi greu;  
− sunt rezistente la uzură şi la acţiunea agenţilor atmosferici, fiind indicate în regiuni 

cu climat umed; 
− având o culoare deschisă, prezintă o vizibilitate mai bună, ceea ce permite o 

circulaţie mai sigură în diferite condiţii nefavorabile (noaptea, ploaie, ceaţă etc.); 
− la temperaturi ridicate ale mediului înconjurător şi sub acţiunea traficului greu chiar 

în zonele cu frânări şi accelerări dese, nu sunt sensibile la deformaţii (văluriri şi făgaşe), 
cum se constată uneori în cazul îmbrăcăminţilor bituminoase; 

− au un grad de rugozitate ridicat, asigurând, chiar în condiţii de umezire a 
suprafeţei şi la viteze mari de circulaţie, siguranţă în exploatare; 

− nu sunt atacate de carburanţi şi lubrifianţi, fiind indicate şi pentru locuri de parcare 
şi staţionare a autovehiculelor; 

− permit folosirea în mai mare măsură a materialelor locale; 
− sunt mai avantajoase din punct de vedere energetic, având un consum specific de 

energie cu 50F90 % mai mic decât îmbrăcăminţile bituminoase.  
− pot fi realizate pentru durate de exploatare relativ ridicate (20F30 ani), chiar şi 

pentru trafic rutier intens; 



5 

− bună parte dintre defecţiunile ce apar (cum sunt fisurile şi crăpăturile, 
decolmatarea rosturilor sau exfolierea suprafeţei de rulare) nu deranjează desfăşurarea 
normală a circulaţiei autovehiculelor, în prima fază a evoluţiei acestora; 

− cheltuielile totale de execuţie şi de întreţinere pe perioada lor de exploatare sunt 
mai reduse decât cele aferente soluţiilor cu îmbrăcăminţi rutiere nerigide, pentru aceeaşi 
perioadă de timp şi acelaşi trafic rutier intens şi greu. 

 
 Dezavantaje  

− cheltuielile iniţiale de construcţie sunt relativ mari; 
− posibilităţile de ranforsare a structurilor rutiere cu îmbrăcăminţi rigide, pentru 

adaptarea lor la un trafic rutier sporit, impun tehnologii de execuţie mai complexe; 
− existenţa rosturilor transversale în îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment 

deranjează circulaţia autovehiculelor, atât datorită colmatării în exces a acestora cu mastic 
bituminos, cât şi datorită eventualelor tasări ale dalelor provocate de neuniformitatea 
capacităţii portante a terenului de fundare de-a lungul drumului. Din cauza rigidităţii dalelor, 
îmbrăcăminţile din beton de ciment nu pot urma deformaţiile straturilor de fundaţie, iar în 
cazul unor tasări inegale ale terenului de fundaţie, dalele fisurează, degradându-se; 

− defecţiunile care pot să apară în îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment din 
cauza unor eventuale greşeli de execuţie sau de subdimensionare a structurii rutiere se 
elimină foarte greu şi cu cheltuieli însemnate; 

− îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment nu se poate da în circulaţie decât după 
ce betonul atestă rezistenţe mecanice corespunzătoare (de regulă 3 săptămâni); 

− asigurarea condiţiilor normale de circulaţie pe timp de iarnă impune metode de 
acţionare mai anevoioase, având în vedere că nu se recomandă utilizarea fondanţilor 
chimici la deszăpezire şi combaterea poleiului; 

− nu se pretează la ameliorări progresive prin consolidări succesive ale structurii 
rutiere în funcţie de necesităţile impuse de trafic; 

− este necesară uneori construirea de variante pentru circulaţia curentă, care nu se 
poate desfăşura normal pe sectorul de drum în timpul execuţiei îmbrăcămintei din beton de 
ciment. 
Analizand cele doua scenarii, elaboratorul documentatiei recomanda aplicarea scenariului 1 
din urmatoarele considerente: 

• sistemul rutier realizat din asfalt este elastic si deci silentios, fapt ce duce la cresterea 
gradului de confort in transport; 

• din punct de vedere economic costurile de executie la scenariul 1 sunt mai reduse 
fata de cele de la scenariul 2; 

• asigurarea unei suprafete de rulare continua si neteda conducand la un consum mai 
mic de carburant precum si la eliminari mai mici de noxe in atmosfera, fapt ce 
contribuie la protejarea mediului inconjurator. 

• cresterea vitezei de transport; 
• reducerea costurilor de operare a transportului; 
• imbunatatirea accesibiliutatii pe teritoriul localitatii; 
• asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului, zgomotului, 

noxelor, preluarea si descarcarea apelor pluviale; 
• reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta; 
• impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale; 
• asigurarea conditiilor optime pentru deplasarea copiilor catre institutiile publice in 

conditii de confort si siguranta; 
• cresterea implicit a calitatii vietii; 
• reducerea nivelului de saracie, a numarului persoanelor asistate social; 
• stoparea sau diminuarea migratiei populatiei din zona in alte zone urbane sau in alte 

tari; 
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• cresterea veniturilor populatiei si sporirea contributiei la bugetul de stat prin impozite 
si taxe pe baza dezvoltarii economice. 

Elaboratorul recomanda prima varianta (varianta avand partea carosabila din beton 
asfaltic), reprezentand solutia optima din punct de vedere tehnico-economic, solutie ce 
prezinta reale avantaje (prezentate mai sus) fata de cealalta varianta. 

 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 „Modernizare strada Aleea III 
Bariera Vâlcii” – varianta 1, cu următorii indicatori tehnico-economici: 
 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      429.523,85 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)             327.324,18 lei   

 Durată de realizare:                                               3 luni (1 lună proiectare + 2 luni execuție)   
           

           Conform anexă la prezentul raport. 
 
                   

            
Director executiv, 

Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 

  

Întocmit, 

Andrei Cosmin Boarnă 
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