
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

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

obiectivul de investiţii „Amenajare clădire str.A.I.Cuza, nr.1”  
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2019; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.212433/2019, raportul nr.212445/2019 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.213338/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Amenajare clădire str.A.I.Cuza, nr.1”; 
 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 devizului general, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre și a indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajare clădire str.A.I.Cuza, nr.1”, astfel: 

 
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      45.208.515,04 lei 

   Din care C+M (inclusiv TVA)                     31.815.066,59 lei   
   Durata de realizare:                                            36 luni execuție 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.350/2014. 

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. 212433 / 05.12.2019 
 

                                                               
REFERAT DE APROBARE 

 
 

privind aprobarea actualizarii Devizului general si indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1” aprobați prin 

HCL 350/2014 
 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 81750/03.05.2019, încheiat între Municipiul Craiova și SC Getrix 
SA. 

 
Construcția este amplasată în municipiul Craiova, în zonă centrală și istorică. În 

prezent, această clădire, proprietate a Municipiului Craiova, este sediul birourilor unei părți din 
serviciile și compartimentele Primăriei Municipiului Craiova și este declarată clădire de 
patrimoniu, fiind inclusă în lista monumentelor istorice cu codul DJ-II-m-B-07977. 

De-a lungul timpului, la exterior și interior, decorația a fost mult alterată de intervențiile 
ulterioare. Încăperea cea mai intens decorată care și-a păstrat aspectul original este cea a 
holului ghișeelor fostei bănci Oltenia. Fresca și stucaturile aplicate pe bolți și coloane sunt 
amprentate de expresivitatea orientală. Aspectul general al spațiilor interioare este neîngrijit și 
nepotrivit valorii monumentului istoric.  

Menționăm faptul că în anul 2014 au fost realizate fazele de expertiză tehnică și 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, și faza proiectul tehnic, indicatorii tehnico-
economici fiind aprobati prin HCL 350/2014. Având în vedere că vechimea mai mare de 5 ani 
a documentației face ca soluția constructivă propusă pentru a realiza obiectivul să nu mai fie 
eficientă, date fiind tehnologiile actuale recomandate pentru asemenea destinații, expertiza 
tehnică și Proiectul tehnic au fost actualizate în luna noiembrie 2019. În urma actualizării 
documentațiilor de proiectare conform noilor prevederi legale în vigoare, a rezultat 
modificarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici față de cei aprobați prin HCL 
350/2014, în sensul creșterii acestora. 

 
În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru 

aprobarea actualizarii Devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „ Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1”. 

 
 

 
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. 212445 / 05.12.2019                                                  Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind aprobarea actualizarii Devizului general si indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiții 
  „Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1” 

 

 Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 81750/03.05.2019, încheiat între Municipiul Craiova și SC Getrix 
SA. 

Redăm în continuare sinteza documentațiilor a căror aprobare o solicităm. 
 
Descrierea amplasamentului  

Amplasamentul studiat se afla în intravilanul municipiului Craiova, pe strada A.I.Cuza, 
la nr.1, judetul Dolj, cu urmatoarele vecinatati: 

- la nord - proprietăți particulare  
- la sud - str. A.I.Cuza 
- la est - bloc Romarta 
- la vest - str. Unirii 
Clădirea este situată la intersectia str. A.I.Cuza cu str. Unirii, are două fațade, cea  

sudică și cea vestică, reprezentative, la trotuarele celor două străzi importante din centrul 
municipiului  Craiova, a treia către curtea proprie - fațada estică şi cea de a patra către nord, la 
limita proprietății cu care se învecinează  spre Muzeul de Artă. 

Se remarcă faptul că această clădire de patrimoniu, cu valoare intrinsecă dar și pentru 
imaginea generală, istorică, a municipiului Craiova, nu are spațiu vital generos, fiind 
încorsetată între proprietățile cu care se învecinează la est și la nord. 

 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Accesul principal în clădire se realizează pe axul diagonal al clădirii, chiar în intersecția 
străzilor A.I. Cuza și Unirii, clădirea fiind prevăzută cu încă două accesuri de importanță mai 
redusă, unul din str. A.I. Cuza și cel de al doilea din str. Unirii. 

Imobilul mai are încă două accesuri dar de factură secundară, unul din str. A.I. Cuza în 
mica curte de serviciu, de pe latura nordică și cel de al doilea din str. A.I. Cuza în curtea 
interioară de pe latura estică. 

În această curte de pe latura estică, debușează alte trei accesuri/evacuări din clădire, din 
cele trei case de scări, una principală și celelalte două secundare, una care asigură accesul la 
subsol și toate nivelele clădirii și cealaltă care asigură accesul la subsolul intermediar. 
 
Soluția tehnică 

 
Prin prezentul proiect se propune amenajarea spațiilor de birouri ale administrației 

publice și reabilitarea şi consolidarea clădirii, în baza propunerilor variantei minimale 
recomandate în Expertiza tehnică elaborată de expert tehnic atestat MLPAT şi MCC dr.ing. 
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Gero Szekeres, consolidarea constructiei realizându-se pentru îmbunătătirea funcțiunilor, cu 
respectarea şi conservarea elementelor valoroase de ornamentică atât la interior, cât şi la 
exterior.  

De asemenea, prin proiect s-au avut în vedere și măsuri pentru creșterea eficienței 
energetice, conform  următoarelor soluții de reabilitare termică: 

- peste suprabetonarea planșeului de sub pod se va realiza o termoizolație cu un 
strat de vată minerală bazaltică, de 20cm grosime, protejat cu o podină din plăci 
de OSB3 pe grinzi de lemn   

- sticla luminatorului din pod se va înlocui cu o sticlă specială cu proprietăți 
deosebite, cu calităţi superioare de transfer termic şi control solar, tristrat,  cu 
partea superioară (exterioară) de 6 mm grosime, realizată din sticlă securizată tip 
SKN 154 II și la partea inferioară cu sticlă laminată tip Stadip Protect 4.4.2., de 
la Saint-Gobain (sau similar) 

- înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn masiv și geam simplu, cu tâmplărie cu 
tocuri și cercevele din lemn masiv, cu geam termoizolant low-e 4+16+4 mm, 
reproducând configurația originală 

- modernizarea instalațiilor de încălzire, climatizare, ventilare, iluminat și 
preparare apă caldă de consum, prin înlocuirea celor vechi cu unele performante 
și adecvate funcțiunilor actuale 

Îmbunătățirea protecției termice  la nivelul pereților exteriori ai clădirii nu se poate 
realiza prin aplicarea unui strat termoizolant, deoarece ar fi afectat caracterul istoric al clădirii 
monument. 

Clădirea va fi echipată cu următoare tipuri de instalații: 
- Instalatii electrice: 

- Alimentare cu energie electrică 
- Distributie energie electrică 
- Iluminat interior normal şi de sigurantă 

- Iluminatul de sigurantă de securitate pentru evacuare 
- Iluminatul de siguranță de securitate pentru marcarea hidrantilor 

interiori de incendiu 
- Iluminatul de siguranța de securitate împotriva panicii 
- Iluminatul pentru continuarea lucrului 

- Prize şi fortă 
- Instalatia de paratrăsnet 
- Instalatia de priză de pământ 
- Instalatii de protectie împotriva şocurilor datorate atingerilor 

- Instalatii de curenti slabi:  
- Sistem de cablare structurată voce-date 
- Sistem de detectie şi avertizare în caz de incendiu și stingere cu aerosoli 
- Sistemul de sonorizare, adresare publică şi evacuare în caz de incendiu 
- Sistemul de detectie şi avertizare în caz de efractie 
- Sistemul de control acces și supraveghere video cu circuit închis 

- Instalatii sanitare  
- Instalatie alimentare cu apă rece 
- Instalatie alimentare cu apă caldă 
- Instalatie alimentare hidranti de incediu interiori 
- Hidranti de incendiu exteriori 
- Instalatie canalizare menajeră 
- Instalatie canalizare pluviala 
- Instalatie evacuare condens de la unitatile de climatizare 
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- Instalatii HVAC:  
- Instalatie alimentare cu agent termic apa caldă 80/60 grd.C, pentru încălzire 

de la centrala termică proprie, cu functionare pe combustibil gaze naturale, 
propusa a se amenajata la subsol 

- Instalatie încălzire cu radiatoare 
- Instalatie alimentare cu agent de răcire - apa racită 7/12 grd.C 
- Instalație încălzire / răcire aer proaspăt  
- Instalatie de ventilatie 
- Instalatie desfumare mecanica 

- Instalatie alimentare cu gaze naturale 
 
Varianta constructivă de realizare a investiţiei 
Structura de rezistență a fost realizată din zidărie portantă de cărămidă presată, plină, cu 

mortar de var, folosind cele mai bune materiale și soluții din vremea respectivă. 
Zidurile exterioare au grosimi de 50 cm, 70 cm și 1m, iar zidurile interioare portante 

variază între 25-30cm, 45-80cm și 1m. La trezorerie și tezaur pereții este posibil să fie realizați 
din zidărie de cărămidă armată cu platbandă de oțel rasucită o metodă des folosită în perioada 
respectivă (conform documentației firmei Panzer din Berlin, care a realizat depozitele și seiful 
băncii, documentație obținută de pe site-ul de internet www.delcampe.com).  

Scările principale și cele secundare sunt realizate din beton incastrat in zidurile de 
cărămidă portantă. Accesul în pod se realizează prin scara principal a fostului hotel. 

Planșeele sunt din beton armat sprijinit pe grinzi volutate așezate pe travei care variază 
intre doi și trei metri. Conform sondajelor in situ a reieșit că stâlpii incastrați zidurilor 
perimetrale cursive sunt din beton armat. Planșeul de peste etajul intâi corespondent 
luminatorului este realizat dintr-o structură mixtă din metal sau lemn cu plafon fals rabițat și 
tencuit.  

Șarpanta este realizată din lemn de brad. Structura este obișnuită, fară detalii deosebite 
dar compoziția general este cea care imprimă caracterul volumetriei.   

Invelitoarea este din tablă de zinc cu ornamentică bogată la coamă în special peste 
aripile principale dinspre străzile A.I. Cuza și Unirii. Preluarea apelor pluviale se face prin 
jgheaburi amplasate în spatele cornișei bogat ornamentate și burlane.   

Analiza amănunțită a configurației și a eficienței structurii de rezistență este realizată în 
cadrul expertizei tehnice. 

 
Lucrarile de consolidare propuse sunt conform expertizei tehnice întocmită de către 

expert tehnic atestat MLPAT şi MCC ing. Szekeresz Gero: 
– lucrări de consolidare şi reabilitare în zonele afectate, precum şi lucrări de 

reparații interioare şi exterioare ce urmează a fi realizate cu materiale de calitate 
– înlocuirea integrală a structurii șarpantei, cu material lemnos tratat, acoperișul de 

tip șarpantă realizat din lemn ecarisat fiind grav afectat de infiltrații de ape 
meteorice, de prezența cariilor, ciupercilor și a putregaiului 

– înlocuirea în totalitate a învelitorii din tablă de zinc cu învelitoare tot din tablă 
de zinc, împreună cu accesoriile sale (jgheaburi, burlane, parazăpezi) 
dimensionate corespunzător 

– lucrări de reparații la luminatoare și tratarea structurii metalice anticorosiv și 
antifoc, precum și consolidarea rezemării și aparatului de fixare a luminatorului 
metalic de structura portantă a clădirii  

– înlocuirea integrală a instalațiilor interioare, cu pozarea traseelor conductelor și 
cablurilor în sistem mascat, în șlituri, ghene sau plafoane false și echiparea cu 
echipamente performante 
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– amenajarea unei centrale termice proprii amplasată în subsol  
 
Trasarea lucrărilor 
Trasarea lucrărilor se va face conform planșelor de arhitectură, rezistență si instalatii.  
 
Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier 
Antreprenorul trebuie să asigure lucrările de executie, dotările și materialele împotriva 

degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către investitor.  
Etapizarea lucrărilor de execuție se va face de comun acord cu beneficiarul. 
De asemenea, antreprenorul trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării 

lucrărilor pe perioada de iarnă sau pe timp ploios. 
 
Organizarea de şantier 
Lucrarile de organizare a executiei sunt provizorii si sunt valabile pana la finalizarea 

lucrarilor de executie a investitiei. 
Organizarea de şantier va fi desfiinţată în maxim 5 zile de la terminarea lucrărilor.  
Antreprenorul, împreună cu beneficiarul obiectivului de investiţie va stabili condiţiile şi 

măsurile necesare pentru "lucrări în incintă" (acces, traseu, zone interzise, supraveghetori, 
permise de lucru cu foc etc.), precum şi orice alte măsuri incluse în contract. 

Incinta în care este amplasată investiția care face obiectul prezentei documentații nu 
permite realizarea unor amenajări exterioare pentru începerea execuției lucrărilor, precum și 
pentru amplasarea unui spațiu exterior pentru depozitarea materialelor de construcții. 

Procurarea materialelor și echipamentelor necesare pentru execuție se va face ritmic, pe 
etape, în conformitate cu graficul pentru fazele de execuție, astfel încât toate materialele noi 
aduse pe șantier, să fie depozitate pe scurtă durată în spațiile interioare ale clădirii, înainte de 
punerea în operă.  

Materialele, echipamentele, utilajele ce se vor pune în operă se vor procura de la 
furnizori recunoscuți, atestați  și vor fi însoțite de certificate de calitate și garanție. 

Utilitățile necesare pentru organizarea de șantier vor fi asigurate din racordurile 
existente în clădire, pe baza contractelor cu operatorii de utilități care acționează în municipiul 
Craiova.  

Antreprenorul va preda beneficiarului materialele reciclabile si reutilizabile. 
Asistenta medicală va fi asigurată prin dispensarul medical cel mai apropiat sau prin 

policlinica cu care antreprenorul are contract. 
Antreprenorul trebuie să asigure lucrările de executie, dotările și materialele împotriva 

degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către investitor. 
 

Menționăm faptul că în anul 2014 au fost realizate fazele de expertiză tehnică și 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, și faza proiectul tehnic, indicatorii tehnico-
economici fiind aprobati prin HCL 350/2014. Având în vedere că vechimea mai mare de 5 ani 
face ca soluția constructivă propusă pentru a realiza obiectivul să nu mai fie eficientă, date 
fiind tehnologiile actuale recomandate pentru asemenea destinații, expertiza tehnică și 
Proiectul tehnic au fost actualizate în luna noiembrie 2019. În urma actualizării 
documentațiilor de proiectare conform noilor prevederi legale în vigoare, a rezultat 
modificarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici față de cei aprobați prin 
HCL 350/2014, în sensul creșterii acestora. 
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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  
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: 
 

a) aprobarea actualizării Devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1”, astfel: 

 
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      45.208.515,04 lei 

 Din care C+M (inclusiv TVA)             31.815.066,59 lei   
 Durata de realizare:                                               36 luni execuție 
 

b) pe cale de consecință, modificarea HCL 350/2014. 
 

           Conform anexă la prezentul raport. 
 
                   

            
Director executiv, 

Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 

  

Întocmit, 

Andrei Cosmin Boarnă 

 









MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 213338/ 06.12.2019 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                                

       -Referatul de aprobare nr. 212433 / 05.12.2019; 

 -Raportul nr.212445 din 05.12.2019 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 
general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare clădire str. A.I.Cuza nr.1”; 

 -În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 6 şi art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, coroborate dispoziţiile art. 44 
alin.1 ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 -Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ.                  

 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  

 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 propunerea privind  

• aprobarea actualizării Devizului general şi indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajare clădire str. A.I.Cuza nr.1”; 

• modificarea pe cale de consecinţă a HCL nr. 350/2014. 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 
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