
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

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

obiectivul de investiţii „Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu şi 
amplasare statuie”  

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2019; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.161247/2019, raportul nr.161250/2019 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.161404/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu şi amplasare statuie” ;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale 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.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
 
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu 
şi amplasare statuie”, conform  anexelor 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.485/2018. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.161247/19.09.2019 
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru 

obiectivul de investiții  
 „Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”  

 

 
Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au fost întocmite, ținând cont de 

următoarele: 

Creșterea valorii de investiție apărute între faza Studiu de Fezabilitate și faza D.T.A.C. şi Proiect 
Tehnic, se justifică după cum urmează: 

 
Prin HCL nr. 485/29.11.2018 s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”. 
 În conformitate cu cap. 5.8 „Modificări Tehnice” din Caietul de Sarcini nr. 14317/18.01.2019 – 

Proiectul tehnic se va elabora pe baza S.F.-ului şi a documentelor puse la dispoziţia proiectantului. 
Proiectarea lucrărilor nu se va limita doar la articolele de lucrări cuprinse în evaluări/listele de 

cantităţi estimative ofertei. Listele cu cantităţile de lucrări se vor întocmi numai pe baza antemăsurătorilor 
pentru fiecare specialitate în parte. 

Cantităţile din listele de cantităţi ofertate sunt cantităţi estimative. Cantităţile reale ale lucrărilor pe 
care executantul urmează să le execute vor fi stabilite prin documentaţia de proiectare. 

Datorită faptului că în faza de studiu de fezabilitate au fost prinse cantităţi de lucrări estimative, 
după executarea proiectării, conform temei de proiectare, utilizând programul de proiectare, au apărut 
diferenţe între varianta din S.F. şi cea din P.T., rezultând cantităţi diferite în faza D.T.A.C.+P.T.+D.D.E. în 
raport cu cele din faza S.F.  

Prin Memoriul Justificativ ataşat, proiectantul a detaliat cantităţile rezultate după executarea 
proiectării. 

În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin 6 şi art. 10 alin. 4 litera b) din HG nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se impune actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare acces în parcul 
Nicolae Romanescu și amplasare statuie”. 

 
În concluzie, 

 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 129 
alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ 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, prin prezentul raport supunem spre aprobare actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
devizului general.  

 

 

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. 161250 / 19.09.2019                                       Se aprobă, 
              Primar,                                   
                  Mihail Genoiu 
 

 
 

RAPORT 
Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiții  
 „Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”  

 
  
 

Prin HCL nr. 485/29.11.2018 s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”. 

 În conformitate cu cap. 5.8 „Modificări Tehnice” din Caietul de Sarcini nr. 
14317/18.01.2019 – Proiectul tehnic se va elabora pe baza SF-ului şi a documentelor 
puse la dispoziţia proiectantului. 

Proiectarea lucrărilor nu se va limita doar la articolele de lucrări cuprinse în 
evaluări/listele de cantităţi estimative ofertei. Listele cu cantităţile de lucrări se vor 
întocmi numai pe baza antemăsurătorilor pentru fiecare specialitate în parte. 

Cantităţile din listele de cantităţi ofertate sunt cantităţi estimative. Cantităţile 
reale ale lucrărilor pe care executantul urmează să le execute vor fi stabilite prin 
documentaţia de proiectare. 

Datorită faptului că în faza de studiu de fezabilitate au fost prinse cantităţi de 
lucrări estimative, după executarea proiectării, conform temei de proiectare, utilizând 
programul de proiectare, au apărut diferenţe între varianta din S.F. şi cea din P.T., 
rezultând cantităţi diferite în faza D.T.A.C.+P.T.+D.D.E. în raport cu cele din faza S.F.  

Prin Memoriul Justificativ ataşat, proiectantul a detaliat cantităţile rezultate după 
executarea proiectării. 

În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin 6 şi art. 10 alin. 4 
litera b) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici 
şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare acces în parcul 
Nicolae Romanescu și amplasare statuie”, după cum urmează: 
 

Valoarea totală a investiției  (inclusiv TVA):   1.188.153,28 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)                     989.664,87 lei   

 Durata de realizare:                                                   6 luni    
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În concluzie 
 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 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, prin 
prezentul raport supunem spre  aprobare actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi 
a devizului general prevăzute în anexele 1 și 2 la prezentul raport pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”: 
 

       Se modifică în mod corespunzător  H.C.L. nr. 485/29.11.2018 
 
            Director executiv,                                                 Întocmit,        
                 Maria Nuţă                                             insp. Laura Georgescu 
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