
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  
 PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice la 

consumatorii finali din municipiul Craiova”-reţele termice de distribuţie 2 PT, PT 
1 și 4, Valea Roşie 

 

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

30.01.2020; 

          Având în vedere referatul de aprobare nr.704/2020, raportul nr.3035/2020 întocmit 
de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.8032/2020 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 sistem de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din 
municipiul Craiova”-reţele termice de distribuţie 2 PT, PT 1 și 4, Valea Roşie;   
 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.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1  

şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  
     HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice la consumatorii 
finali din municipiul Craiova”-reţele termice de distribuţie 2 PT, PT 1 și 4, Valea 
Roşie -soluţia 1, având următorii indicatori tehnico-economici: 
a. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):    26.015.325 lei 

      din care C+M (inclusiv TVA):                   19.805.211 lei 
b. Durata de realizare a investiției:                       12 luni  

           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 Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 



   

 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                           
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Compartimentul Energetic 
Nr. 704  / 06.01.2020 
 
             Se aprobă, 

               Primar, 

                   Mihail Genoiu 
 
 
 
          Avizat, 

         Administrator Public, 

             Cosmin Durle 
 
 
 

     Referat de aprobare      
 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii  

pentru obiectivul de investiții „ Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice la 

consumatorii finali din municipiul Craiova” reţele termice de distribuţie 2 PT” - PT 1 

şi 4, Valea Roşie   
 

 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2, lit. d, din Legea nr. 51/2006, 
producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat 
este un serviciu de utilitate publică. 
 Reţelele termice de distribuţie aferente celor două puncte termice sunt 
amplasate în intravilanul municipiului Craiova şi fac parte din categoria bunurilor de 
utilitate publică şi aparţin domeniului public al municipiului Craiova, conform H.G. 
nr. 965/2002. 
 Reţelele secundare care sunt arondate la PT 1 Valea Roşie deservesc 1344 de 
apartamente distribuite în 24 de blocuri cu 63 scări de bloc, având o rată a debranşări 
de 1,32% iar pierderile pe reţele fiind de 26,83%, conform bilanţului energetic pe 
ultimii 3 ani. Aceste reţele au o lungime de aproximativ 1971 m şi o vechime de 49 
ani, fată de durata normală de funcţionare de 16-24 ani. 
 Reţelele secundare care sunt arondate la PT 4 Valea Roşie deservesc 1421 de 
apartamente distribuite în 22 de blocuri cu 60 scări de bloc, având o rată a debranşări 
de 2,10 % iar pierderile pe reţele fiind de 27,01 %, conform bilanţului energetic pe 
ultimii 3 ani. Aceste reţele au o lungime de aproximativ 1950 m şi o vechime de 50 
ani, fată de durata normală de funcţionare de 16-24 ani. 
 Soluţii propuse: 
 Soluţia 1 
 Înlocuirea reţelelor existente cu reţele din conducte preizolate pentru încălzire  
şi apă caldă menajeră (şi instalate conducte de recirculare) pozate subteran 
 Avantajele soluţiei recomandate: 
- reducerea medie anuală a consumului de combustibil de 3274,24 Gcal ( 327,42 Tep) 



   

− reducerea cantităţii de apă potabilă folosită cu 9396 mc/an; 
− reducerea cantităţii de apă demineralizată, degazată, pompată de la sursă, 

CET II Craiova,  cu 3984 mc/an 
− reducerea gazelor cu efect de seră cu 769,25 tone/an 

Perioada de recuperare a investiţiei este de 10,7 ani. 
 Soluţia 2 
 Înlocuirea reţelelor existente în soluţia clasică de reţele termice în canale 
termice existente, conducte termoizolate cu vată minerală protejată hidrofug cu carton 
bituminat şi instalarea conductelor de recirculare. 
 Deşi această soluţie ar aduce anumite avantaje faţă de situaţia actuală, ea 
reprezintă dezavantaje faţă de soluţia 1 cum ar fi: costuri mai mari, durata de 
exploatare este în medie de 20 de ani, pierderile termice ar fi mai mari, pozarea 
conductelor impun canale termice, deci costuri mai mari. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, expertul recomandă Soluţia 1, înlocuirea 
reţelelor existente cu reţele din conducte preizolate pentru încălzire  şi apă caldă 
menajeră (şi instalate conducte de recirculare) pozate subteran 
 Valoarea maximală a investiţiei pentru reabilitare, modernizare reţele termice 
secundare aferente PT1 şi PT4 Valea Roşie  se preconizează a fi de 26 de milioane de 
lei din care C+M de 20 milioane lei. 
  În conformitate cu prevederile art.I alin.30 din OUG nr.53/2019 privind aprobarea 
Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, 
retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică a localităţilor, autorităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a 
asigura din bugetele locale minimum 15% din cheltuielile eligibile. 
 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 şi 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: 
  -  aprobare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul 
de investiții „ Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice la consumatorii 
finali din municipiul Craiova” reţele termice de distribuţie 2 PT” - PT 1 şi 4, Valea 
Roşie, - soluţia 1, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA   =  26.015.325 lei,   

                 din care: 
- construcții+montaj (C+M)                          =  19.805.211 lei,        

Durata de realizare a investiției = 12 luni 
   
 

Director Executiv,                 Director Executiv Adjunct,  

Delia CIUCĂ                          Alin Glăvan 
 

 

         Întocmit, 



 

                                                                                                 
 

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Compartimentul Energetic 
Nr. 3035  /08.01.2020                                                                           
 
                                                                                                                            

                                                                        Se aprobă, 
                  Primar, 
                     Mihail Genoiu 
 
 
 
            Avizat, 
         Administrator Public, 

        Cosmin Durle 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 

aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii  
pentru obiectivul de investiții „ Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice 
la consumatorii finali din municipiul Craiova” reţele termice de distribuţie 2 Puncte 

termice” - PT 1 şi 4, Valea Roşie   
 

 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2, lit. d, din Legea nr. 51/2006, 
producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat 
este un serviciu de utilitate publică. 
Situaţia existentă 
 Reţelele termice de distribuţie aferente celor două puncte termice sunt 
amplasate în intravilanul municipiului Craiova şi fac parte din categoria bunurilor de 
utilitate publică şi aparţin domeniului public al municipiului Craiova, conform H.G. 
nr. 965/2002. 
 Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţii „ Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali 
din municipiul Craiova” reţele termice de distribuţie 2 Puncte termice” - PT 1 şi 4, 
Valea Roşie a fost întocmită de S.C SOFTPROIECT S.R.L. şi a fost cesionată de 
către acesta în calitate de contractant cedat şi Termo CRAIOVA S.R.L. în calitate de 
cedent, municipiului Craiova, în calitate de cesionar, conform prevederilor 
contractului de cesiune nr. 13191/22.11.2019. 
 Sistemul de distribuţie al energiei termice – reţele – pentru cele două puncte 
termice este de tip tritubular cu două conducte de încălzire şi una pentru apă caldă de 
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consum (ACM), alcătuit din conducte de oţel zincat pentru ACM şi ţeavă neagră 
pentru încălzire. 
  Reţelele secundare care sunt arondate la PT 1 Valea Roşie deservesc 1344 de 
apartamente distribuite în 24 de blocuri cu 63 scări de bloc, având o rată a debranşări 
de 1,32% iar pierderile pe reţele fiind de 26,83%, conform bilanţului energetic pe 
ultimii 3 ani. Aceste reţele au o lungime de aproximativ 1971 m şi o vechime de 49 
ani, fată de durata normală de funcţionare de 16-24 ani. 
 Reţelele secundare care sunt arondate la PT 4 Valea Roşie deservesc 1421 de 
apartamente distribuite în 22 de blocuri cu 60 scări de bloc, având o rată a debranşări 
de 2,10 % iar pierderile pe reţele fiind de 27,01 %, conform bilanţului energetic pe 
ultimii 3 ani. Aceste reţele au o lungime de aproximativ 1950 m şi o vechime de 50 
ani, fată de durata normală de funcţionare de 16-24 ani. 
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice: 

− creşterea eficienţei energetice a sistemelor de încălzire centralizată; 
− reducerea cheltuielilor pentru încălzire pentru consumatorii finali; 
− reducerea pierderilor tehnologice în reţele la valori sub 15% faţă de media de 

27%; 
− introducerea sistemelor de monitorizarea şi controlul permanent al funcţionării 

reţelelor de distribuţie în parametri optici – fără pierderi de energie şi masă; 
Soluţii propuse: 
 Soluţia 1 
 Înlocuirea reţelelor existente cu reţele din conducte preizolate pentru încălzire  
şi apă caldă menajeră (şi instalate conducte de recirculare) pozate subteran 
 Avantajele soluţiei recomandate: 

− nivel redus al cantităţii de căldură cedată în mediul încojurător; 
− reducerea consumurilor specifice de combustibil, apă şi energie; 
− reducerea cheltuielilor de exploatare;scăderea consumului specific de 

combustibil şi de energie electrică; 
− creşterea duratei de exploatare a sistemului în parametri optimi  la 50 de 

ani; 
 Prin reabilitarea şi modernizarea reţelelor termice secundare se preconizează: 
 - reducerea medie anuală a consumului de combustibil de 3274,24 Gcal ( 
327,42 Tep) 

− reducerea cantităţii de apă potabilă folosită cu 9396 mc/an; 
− reducerea cantităţii de apă demineralizată, degazată, pompată de la sursă, 

CET II Craiova,  cu 3984 mc/an 
− reducerea gazelor cu efect de seră cu 769,25 tone/an 

Perioada de recuperare a investiţiei este de 10,7 ani. 
 Soluţia 2 
 Înlocuirea reţelelor existente în soluţia clasică de reţele termice în canale 
termice existente, conducte termoizolate cu vată minerală protejată hidrofug cu carton 
bituminat şi instalarea conductelor de recirculare. 
 Deşi această soluţie ar aduce anumite avantaje faţă de situaţia actuală, ea 
reprezintă dezavantaje faţă de soluţia 1 cum ar fi: costuri mai mari, durata de 
exploatare este în medie de 20 de ani, pierderile termice ar fi mai mari, pozarea 
conductelor impun canale termice, deci costuri mai mari. 



 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, expertul recomandă Soluţia 1, 
înlocuirea reţelelor existente cu reţele din conducte preizolate pentru încălzire  şi apă 
caldă menajeră (şi instalate conducte de recirculare) pozate subteran 
 Valoarea maximală a investiţiei pentru reabilitare, modernizare reţele termice 
secundare aferente PT1 şi PT4 Valea Roşie  se preconizează a fi de 26 de milioane de 
lei din care C+M de 20 milioane lei. 
  În conformitate cu prevederile art.I alin. 30 din OUG nr.53/2019 privind aprobarea 
Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, 
retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică a localităţilor, autorităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a 
asigura din bugetele locale minimum 15% din cheltuielile eligibile. 
 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 şi H.G. nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, prin 
prezentul raport supunem spre aprobare: 
  - aprobare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul 
de investiţii „ Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice la consumatorii 
finali din municipiul Craiova” reţele termice de distribuţie 2 PT” - PT 1 şi 4, Valea 
Roşie, - soluţia 1, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA    =  26.015.325 lei,   

                 din care: 
- construcţii+montaj (C+M)                          =  19.805.211 lei,        

Durata de realizare a investiției = 12 luni 
 
 
 
 
   

Director Executiv, Director Executiv Adjunct, 
Delia CIUCĂ Alin Glăvan 

 
 
 
 

  Întocmit, 
  insp.Gabriel ROŞCA  
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