
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

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

obiectivul de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”  
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2019; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.212430/2019, raportul nr.212448/2019 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.213369/2019 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 „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”; 
 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 indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”, astfel: 

 
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      5.294.869,13 lei 

   Din care C+M (inclusiv TVA)                     4.679.194,40 lei   
   Durata de realizare:                                            12 luni execuție     

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/2012. 

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. 212430 / 05.12.2019 
 

                                                               
REFERAT DE APROBARE 

 
 

privind aprobarea actualizarii Devizului general si indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere” aprobați prin 

HCL 101/2012 
 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 179762/22.10.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC Planexe 
Design SRL. 

 
Din anul 1980, în municipiul Craiova, pe drumul european E574 este amplasat pasajul 

denivelat Electroputere care asigură traversarea Bulevardului Decebal, acesta având în 
prezent numeroase deficiențe, dintre care enumerăm: infiltrații și betoane degradate în zona 
rosturilor, betoane segregate și ciobite, urme de rugină datorită coroziunii armăturilor și a 
stratului de acoperie, armături fără strat de acoperire, corodate, etc. Degradarea continuă a 
pasajului rutier va duce la înrăutățirea condițiilor de transport în zonă, va afecta pe termen 
mediu și lung sănătatea populației și calitatea mediului și implicit va fi un impediment pentru 
dezvoltarea performantă a regiunii.  

Menționăm faptul că în anul 2011 au fost realizate fazele de expertiză tehnică și 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, iar în anul 2013 proiectul tehnic, indicatorii 
tehnico-economici fiind aprobati prin HCL 101/2012. 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 a fost reactualizată în luna mai 2018, iar Proiectul tehnic în luna ianuarie 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 101/2012, în sensul creșterii acestora. 

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

aprobarea actualizării Devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere”. 

 
 

 
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. 212448 / 05.12.2019                                                  Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 

RAPORT 
 

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

pentru obiectivul de investiții 
  „Reabilitare pasaj rutier Electroputere” 

 

  
În anul 2011 au fost realizate fazele de expertiză tehnică și documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții, iar în anul 2013 proiectul tehnic, indicatorii tehnico-economici fiind 
aprobați prin HCL 101/2012. 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 a fost reactualizată în luna 
mai 2018. În data de 06 noiembrie 2018 a fost încheiat contractul cu nr. 179762, având ca 
obiect „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere – actualizare documentație de proiectare, 

întocmire documentație de obținere avize DTAC, DTOE și asistență tehnică din partea 

proiectantului”, având ca rezultat actualizarea Proiectului tehnic în luna ianuarie 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 101/2012, în sensul creșterii acestora. 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 179762/06.11.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC 
Planexe Design SRL. 

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

Terenul pe care se afla amplasat pasajul se afla in intravilanul Municipiului Craiova. 
Folosința actuala a terenului – cai carosabile si pietonale. 

Terenul pe care este amplasat obiectivul nu se află în zonă protejată sau interzisă. 

Prin lucrările ce urmează a fi executate se vor ocupa numai suprafețe de teren strict 
necesare pentru asigurarea elementelor geometrice prevăzute in normele tehnice in vigoare, 
nefiind necesare niciun fel de exproprieri. 

Situația existentă a obiectivului de investiții: 
Pasajul de la Electroputere este amplasat în Municipiul Craiova, județul Dolj, pe Calea 

București (DN 65), și traversează denivelat Bulevardul Decebal. 
Pasajul a fost executat în anii `80 și a fost dimensionat la clasa ”E” de încărcare 

(convoaie A30 și vehicule speciale V80). 
Pasajul este situat în aliniament și traversează oblic 70° bulevardul Decebal. În profil 

longitudinal pasajul este în palier. 
Pasajul are 4 deschideri de 10,00+2x16,00+10,00 m și lungimea totală de 69,65 m, 

schema statica fiind de grindă simplu rezemată. 
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Structura de rezistență este alcătuită din fâșii cu goluri, din beton armat precomprimat. 
Acestea au înălțimea de 80cm și sunt solidarizate la capete cu câte o antretoază din beton 
armat de 20cm grosime pentru antretoazele de la culei, respectiv 40cm pentru antretoazele de 
la pile. 

În secțiune transversală pasajul are in alcătuire 26 de fâșii cu goluri, dispuse joantiv. 
Acestea asigură o lățime a parții carosabile de 21,00m. Totodată, pasajul este prevăzut cu 
trotuare, realizate din elemente prefabricate, delimitate de partea carosabila prin borduri 
normale si echipate la exterior cu parapeți pietonali metalici. Lățimea trotuarelor este de 
3,20m iar lățimea întregii suprastructuri este de 28,00m. 

Nu există parapeţi de siguranță. 
Infrastructurile pasajului sunt formate din două culei și trei pile din beton, fundate 

direct. Culeele sunt de tip înecat, având în alcătuire banchete de rezemare, ziduri întoarse și 
ziduri de gardă. Pilele sunt de tip cadru având în alcătuire patru stâlpi si riglă orizontală la 
partea superioară. 

Rezemarea suprastructurii pe infrastructuri se realizează prin intermediul aparatelor de 
reazem din neopren. 

Infrastructurile nu sunt prevăzute cu dispozitive antiseismice. 
Calea pe pasaj este în acoperiș cu două pante și este realizată din beton asfaltic. 
Dispozitivele pentru acoperirea rosturilor de dilatație sunt de tipul liră de tablă. 
Racordarea cu terasamentele este realizată cu ziduri întoarse și taluzuri înierbate. 
Pasajul este prevăzut cu patru scări de coborâre de la nivelul superior la cel inferior, 

amplasate la fiecare capăt de trotuar. 
Evacuarea apelor de pe partea carosabilă se realizează gravitațional, pasajul nefiind 

echipat cu guri de scurgere și casiuri. 
La pasaj nu s-au executat lucrări de reparații majore, atât în perioada cuprinsă între 

construcția acestuia și anul 2011, dată la care s-a realizat expertiza inițială asupra pasajului, 
cât și după realizarea acesteia și până în prezent. 

In prezent, in zona pasajului se pot identifica următoarele rețele:  
• iluminat stradal atât pe pasaj cat si sub acesta 
• alimentare cu energie electrica a rețelei de tramvai prinsa de intradosul fâșiilor 
• panouri electronice de semnalizare 
• alte rețele prinse de riglele pilelor 

 
Varianta constructivă de realizare a investiției  

 
Ținând seama de starea tehnica a pasajului actual, se propun următoarele: 

• reabilitarea pasajului existent astfel încât sa se asigure siguranța in trafic 
• racordarea corespunzătoare a pasajului la terenul existent 
• realizarea unei semnalizări corespunzătoare 

 
Caracteristicile proiectului: 

• lungimea traseului – 80,00m, din care lungimea pasajului – 69,65m 
• lățimea parții carosabile pe pasaj – 21,00m 
• lățimea totala a pasajului – 28,00m 

Implementarea proiectului se va face pe același amplasament cu cel pe care se afla 
pasajul existent, si presupune ocuparea permanenta a unei suprafețe de teren, amplasata in 
intravilanul Municipiului Craiova. 
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Masuri premergătoare 

Devierile si protejările de utilități afectate 
Înainte de începerea execuției lucrărilor, Antreprenorul General va solicita toate 

avizele, acordurile și autorizațiile specificate în Certificatul de Urbanism. Totodată, 
Antreprenorul General se va informa asupra utilităților existente în zonă, care au fost 
menționate în respectivele avize, acorduri și autorizații. 

Înainte de începerea execuției, Beneficiarul împreuna cu Antreprenorul General vor 
convoca pe șantier delegații de la toate unitățile deținătoare de utilități, cu ajutorul cărora se 
vor identifica și marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecție ale traseului 
lucrărilor proiectate cu rețele sau construcțiile subterane existente în zona lucrărilor. Se vor 
stabili printr-un proces verbal toate măsurile de siguranță necesare a fi luate pentru evitarea 
unor eventuale deranjamente sau accidente. 

Pentru depistarea utilităților subterane a căror poziție nu se cunoaște cu exactitate se 
vor efectua sondaje manuale în prezența delegaților unităților deținătoare de utilități. 

Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefonie altele asemenea pentru lucrări definitive 
și provizorii 

Organizarea de șantier se poate realiza într-o zonă adiacentă obiectivului, existând la 
îndemână, atât sursa de apă cât și de energie electrică, amplasarea acesteia făcându-se cu 
aprobarea Beneficiarului. 

Antreprenorul General are obligația de a obține toate avizele necesare în ce privește 
amplasarea tuturor construcțiilor și echipamentelor necesare execuției lucrărilor și pentru 
branșarea pe timpul execuției lucrărilor la rețelele de utilități existente. 

Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 
Accesul la amplasamentul lucrării (pe perioada lucrărilor) se va face pe actualele trasee 

ale drumurilor. Constructorul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente 
ale beneficiarului sau ale altor proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare 
dacă intenționează să utilizeze alte căi de acces, daca vor fi folosite pentru transportul 
materialelor grele (agregate, prefabricate, etc.). 

Trasarea lucrărilor 
La trasarea lucrărilor pe teren vor fi prevăzuți reperi provizorii de-a lungul traseului, 

legați de reperii definitivi. 

Descrierea lucrărilor la pasaj 

• Pe perioada executării lucrărilor de reparații semnalizarea rutieră se va face conform 
“Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și restricțiilor de 
circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru 
protejarea drumului” aprobate cu ordinul comun al M.L.P.T.L. și M.I. numărul 
1112/411 din anul 2000; 

• Închiderea circulației pe jumătate din lățimea părții carosabile (montarea parapetului 
provizoriu longitudinal, semnalizarea închiderii circulației); 

• Frezarea jumătății de cale pe care se menține circulația. 

• Aplicarea unui strat de uzura nou pe jumătatea de cale pe care se menține circulația; 
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Lucrări la culei 

• Degajarea elevațiilor până la rostul elevație-fundație; 

• Curățarea betoanelor cu peria mecanică (elevații, ziduri întoarse, ziduri de gardă, 
radiere) 

• Injectarea eventualelor fisuri apărute după curățarea betoanelor; 

• Curățarea prin sablare a tuturor armăturilor ce apar; 

• Îndepărtarea betoanelor degradate de la culei; 

• Repararea prin rebetonare a zonelor degradate local la elementele culeelor; 

• Cămășuirea eventualelor zone cu degradări existente; 

• Repararea elevațiilor prin aplicarea de mortare speciale; 

• Curățarea banchetelor; 

• Demolarea și rebetonarea zidurilor de gardă pentru a se asigura rostul față de capetele 
suprastructurii, spațiul necesar dispozitivelor de rost și a reazemului pentru plăcile de 
racordare; 

• Refacerea drenului din spatele culeelor: desfacerea drenului existent, curățarea 
betoanelor, executarea radierelor, aplicarea unui strat suport, aplicarea hidroizolației, 
realizare barbacane, realizare zidărie din piatră brută îmbrăcată în geo textil; 

• Prevederea dispozitivelor antiseismice; 

• Prevederea plăcilor de racordare la capetele pasajului; 

Lucrări la pile 

• Degajarea elevațiilor fundațiilor, până la nivelul rostului elevație-fundație; 

• Curățarea betoanelor (rigle, stâlpi și radiere) cu peria mecanică; 

• Injectarea eventualelor fisuri apărute după curățarea betoanelor; 

• Îndepărtarea betoanelor degradate local și superficial la elementele pilelor; 

• Repararea zonelor degradate superficial și local; 

• Curățarea prin sablare a armăturilor ruginite și insuficient acoperite; 

• Repararea stâlpilor elevațiilor prin aplicarea de mortare speciale cu aderență și 
rezistență ridicate; 

• Repararea betoanelor riglelor prin aplicarea de mortar special sau prin cămășuire, dacă 
acest lucru este necesar; 

• Prevederea de dispozitive antiseismice; 

Lucrări la racordul cu terasamentele și rampe de acces 

• Reparația pereurilor din fata culeelor 

• Reparația scărilor si montarea de mana curenta la scările de acces 

• Realizarea plăcilor de racordare cu terasamentele 

• Montarea de platforme mobile pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități 

Lucrări la suprastructura, cale si trotuare 

• Desfacerea trotuarelor; 

• Frezarea caii si a hidroizolației la jumătatea ce se va repara; 
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• Demontarea parapetului pietonal; 

• Demontarea trotuarului prefabricat 

• Realizarea unei plăci de supra betonare peste fâșii cu grosimea minimă de 15 cm si cu 
console care sa asigure o lățime a trotuarelor de 3,25m; 

• Prevederea de dispozitive noi la pasaj: 
o borduri normale 
o parapet pietonal metalic 
o parapet de siguranța de tip H4b; 

• dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor de dilatație 

• Aplicarea hidroizolației; 

• Aplicarea protecției hidroizolației; 

• Amenajarea trotuarului (borduri, grinzi de din beton armat pentru susținerea parapetului 
de siguranța, beton de umplutura, asfalt turnat); 

• Montarea parapetului pietonal 

• Montarea parapetului de siguranța de tip H4b; 

• Aplicarea stratelor căii conform AND 546/2013; 

• Curățarea betoanelor fâșiilor cu peria mecanică; 

• Curățarea prin sablare a armaturilor ruginite si insuficient acoperite; 

• Repararea cu betoane sau mortare speciale a zonelor degradate 

• Executarea de găuri în fâșii la capete, pentru eliminarea apei și condensului 

• Montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație; Dispozitivele vor urmării 
nivelul parții carosabile; 

• Marcajul căii pasajului și rampelor; 

• Semnalizarea pasajului; 

Descrierea lucrărilor de utilități / instalații 

Pe durata realizării lucrărilor se vor lua următoarele măsuri cu privire la rețelele din 
zona pasajului: 

• rețeaua de iluminat stradal va fi demontată, urmând sa fie înlocuită cu una nouă; 

• rețeaua de alimentare cu energie electrica a tramvaiului nu va fi afectată; 

• panourile electronice de semnalizare se vor reloca pe stâlpi independenți, amplasați la 
intrarea în pasaj, pe ambele sensuri de mers; 

• rețelele prinse de riglele pilelor se vor reloca. 

În ambele trotuare ale pasajului se vor amenaja spații tehnice formate din 6 tuburi de 
PVC de 110mm. 

Desfășurarea circulației pe perioada derulării lucrărilor de intervenție 

Pe perioada desfășurării lucrărilor de reparații, circulația rutiera se va desfășura cu 
restricții și alternativ, pe jumătate din lățimea părții carosabile, cu dirijare semaforizată. 
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Siguranța circulației 

Reglementarea circulației va fi întocmită conform standardelor și normativelor in 
vigoare, avându-se in vedere fluidizarea circulației printr-o presemnalizare corespunzătoare. O 
atenție deosebita va fi acordata siguranței circulației, atât pietonale cat si auto, astfel: 

• Se va asigura un marcaj rutier corespunzător la demarcația benzilor de circulație; 
• Semnalizarea verticală: se vor amplasa semne de circulație de avertizare și 

reglementare conform normelor in vigoare. 

 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  
Ordonanța de urgență 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 și indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere”, astfel: 

 
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      5.294.869,13 lei 

 Din care C+M (inclusiv TVA)               4.679.194,40 lei   
 Durata de realizare:                                               12 luni execuție     
 

b) pe cale de consecință, modificarea HCL 101/2012. 
 

           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.  213369/ 06.12.2019 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                                

       -Referatul de aprobare nr. 212430 / 05.12.2019; 

 -Raportul nr. 212448 / 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 „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere”; 

 -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 „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere”; 

• modificarea pe cale de consecinţă a HCL nr. 101/2012. 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 
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