
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii  şi a 

indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 
strada Mălinului inclusiv canal adiacent”  

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.80239/2020, raportul nr.81637/2020 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.82035/2020 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii  şi a indicatorilor tehnico-
economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mălinului inclusiv canal 
adiacent”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, 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 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene; 
          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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Investiţii  şi indicatorii 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mălinului 
inclusiv canal adiacent”, scenariul 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)-29.208.661,95 lei, din care: construcţii montaj 
(C+M)-25.549.330,10 lei, durata de realizare a investiției-15 luni, din care: 
durata de execuție-12 luni și durata de proiectare-3 luni, conform  anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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. 80239 / 05.06.2020 
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
 

Pentru adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  

 „Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent” 
 

 
Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 

contractului de servicii nr. 228778 / 30.12.2019, încheiat între Municipiul Craiova și SC 
ROMASCO CONCEPT SRL. 

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 la partea 
carosabilă a străzii. Dată fiind starea actuală a carosabilului și a trotuarelor, modernizarea 
străzilor din Mun. Craiova este necesară și oportună. 

La acest moment, în Municipiul Craiova există un număr mare de străzi neasfaltate care 
sunt echipate complet cu rețele de utilități publice și care preiau fluxurile de trafic din zonele 
funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale ori care asigură accesul la 
locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale. Necesitatea amenajării, reabilitării și/sau 
modernizării străzii Mălinului este dată de crearea unei rețele stradale moderne care să asigure 
un trafic normal și civilizat menit să aducă un plus de confort cetățenilor. 

Canalul deschis existent în lungul străzii Carpenului și străzii Mălinului nu mai corespunde 
în prezent scopului pentru care a fost proiectat și executat, respectiv de preluare a apelor de pe 
versanții limitrofi și apărarea împotriva inundațiilor. 

Datorită extinderii zonei construite, prin realizarea de clădirii pe ambele maluri ale 
canalului, dar și executării centurii de nord, nu mai poate fi vorba de o hidrologie în regim 
natural, ci de o hidrologie în regim urban, pe canale închise, nu pe canale deschise. Această 
situație a fost confirmată de Administrația Națională "Apele Române", ABA Jiu Craiova prin 
adresa nr. 18048/MT/20.11.2014, prin care s-a recomandat astuparea acestui canal, în care 
sunt depozitate necontrolat gunoaie și deșeuri menajere, cu pericol de infecție. 

În aceasta situație, într-o primă etapă, în lungul acestui canal, între intersecția străzii 
Carpenului cu strada Gârlești, respectiv strada Teilor s-a prevăzut realizarea unui canal 
magistral din tuburi PAFSIN D = 1200 mm, care să preia apele pluviale colectate de pe strada 
Carpenului și străzile adiacente și care să asigure preluarea viitoarelor colectoare din amonte de 
strada Gârlești. 

În proiectul de realizare a modernizării străzii Carpenului au fost prevăzute următoarele 
lucrări ce au fost finalizate: 

- Colectorul Dn 1200 mm este prevăzut la capătul dinspre strada Gârlești cu un cămin de 
capăt. În amonte de acest cămin a fost realizată o construcție hidrotehnică de racordare a văii 
existente la tubul de canalizare. Această construcție a fost prevăzută cu un grătar de reținere a 
materialelor solide. 

- La capătul din aval (la circa 150m de intersecția cu strada Teilor) pe str. Mălinului, după 
căminul de capăt a fost realizată o construcție hidrotehnică de racordare a tubului de canalizare 
la valea existentă. Această construcție va asigura protecția malurilor din aval împotriva erodării. 

Se dorește continuarea canalului magistral și preluarea apelor din străzile adiacente 
canalului între intersecția canalului cu str. Teilor și intersecția canalului cu str. Bariera Vâlcii. 

 



 

 

Prin modernizarea străzii Mălinului reies o serie de efecte pozitive precum asigurarea 
siguranței circulației, îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de trafic și de circulație a 
pietonilor, accesul echipajelor de intervenție de urgență (salvare, pompieri, poliție) fiind mai facil 
în caz de necesitate. 

 
  
 
 
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 referat supunem spre aprobare 
Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții “Modernizare 

str. Mălinului inclusiv canal adiacent”.   
 
 
 
 
 

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. 81637 / 09.06.2020                                                             Se aprobă, 
              Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 

 
RAPORT 

 
privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 

de investiții  
 „Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent” 

 
  

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 228778 / 30.12.2019, încheiat între Municipiul Craiova și SC 
ROMASCO CONCEPT SRL. 
 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Obiectivul de investiții pentru care se solicita prestarea serviciilor de proiectare a 
lucrărilor de intervenții, îl reprezintă modernizarea străzii Malinului inclusiv a canalului 
adiacent. 

Terenul necesar realizării lucrării face parte din patrimoniul Primăriei Craiova, lucrările 
de intervenții fiind proiectate astfel încât sa păstreze traseul și ampriza actuala a drumului.  

Suprafața de teren ocupata de construcție este de 44164 mp. 
Traseul acestei străzi pornește din intersecția cu str. Teilor și are 2 tronsoane distincte: 
Tronsonul 1 - intre intersecția cu str. Teilor și str. Corneșului cu o lungime de 

aprox.1173m. 
− Traseul în plan se prezintă sub forma a 17 aliniamente și a 6 curbe cu lungimea totală 

de 1173 m; 
− Declivitățile în profil longitudinal sunt de 0.18% - 2.74%; 
− Partea carosabilă are lățimea de 3,30 m – 3.50 m (o banda de circulație); circulația se 

desfășoară pe stânga și dreapta a canalului existent; 
− Trotuarele un există; 
− Nu există șanțuri. 

Strada prezintă o structură rutieră din balast nisipos în amestec cu elemente de piatră 
spartă, compactat, deteriorată, cu gropi (local umplute cu pietriș / resturi de materiale de 
construcții). Starea străzii este foarte proastă, dar prin tema de proiectare se cere realizarea 
unor trotuare cu o lățime de min 2.00m, parte carosabila de 6.00m pentru fiecare sens de mers 
despărțite sensurile de un parapet metalic. Aceste cerințe din tema de proiectare conduc la 
necesitatea desfacerii completă a străzii. 

Intersecțiile sunt nedirijate. Nu există semnalizare orizontală. 
Tronsonul 2 - între intersecția str. Drumul Corneșului și str. Bariera Vâlcii cu o lungime 

de aprox.451m. 
− Traseul în plan se prezinta sub forma a 4 aliniamente și a 4 curbe cu lungimea totală de 

451 m; 
− Declivitățile în profil longitudinal sunt de 0.14% - 2.64%; 
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− Partea carosabila are lățimea de 3,30 m – 3.50 m (o banda de circulație); circulația se 
desfășoară pe dreapta canalului existent; 

− Trotuarele un existî; 
− Nu există șanțuri. 

De asemenea la cca.200m de tronsonul 1 din str. Drumul Corneșului se desprinde str. 
Mălinului (zona existentă). Această zonă are o lungime de cca.100m. Partea carosabilă are în 
jur de 4.00m lățime cu o declivitate de 0.02%. 

Strada prezintă o structură rutieră din balast nisipos în amestec cu elemente de piatră 
spartă, compactat, deteriorată, cu gropi (local umplute cu pietriș / resturi de materiale de 
construcții). Starea străzii este foarte proastă, dar prin tema de proiectare se cere realizarea 
unor trotuare cu o lățime de min 2.00m, parte carosabilă de 6.00m pentru fiecare sens de mers 
despărțite sensurile de un parapet metalic. Aceste cerințe din tema de proiectare conduc la 
necesitatea desfacerii completă a străzii. 

Apele pluviale de pe actuala suprafața a străzii Malinului (stradă nemodernizată din 
balast compactat) se scurg liber, la suprafața terenului, în canalul deschis existent în lungul 
străzii Malinului. 

Apele pluviale de pe străzile adiacente străzii Malinului nu se scurg în canalul deschis, 
aceste străzi având panta către sensul opus străzii Malinului. 

Canalul deschis din lungul străzii Malinului este parțial colmatat cu deșeuri și resturi 
menajere și acoperit de vegetație. 

Intersecțiile sunt nedirijate. Nu există semnalizare orizontală. 
 
Utilități existente 

Străzile sunt dotate cu următoarele utilități: 
- rețea de canalizare; 
- rețea RomTelecom; 
- rețea de alimentare cu gaze; 
- rețele electrice aeriene de joasa tensiune (LEA) precum și rețele de curenți slabi 

(telecomunicații), pozate aerian pe stâlpi. 
 

Amplasament  
Strada Malinului este situata în Mun. Craiova în cartierul Bariera Valcii. 
Terenul necesar realizării lucrării face parte din patrimoniul Primăriei Municipiului 

Craiova, lucrările de intervenții fiind proiectate astfel încât să păstreze traseul și ampriza 
actuală a străzilor.  

Accesul în strada Malinului se poate realiza din următoarele străzi: 
- strada Teilor 
- Alea 2 Malinului 
- Aleea 1 Malinului 
- strada Ana Aslan 
- aleea 2 Comesului 
- strada Parângului 
- strada Drumul Cornesului 
- strada Bariera Vâlcii. 

 
Conform Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 30 octombrie 1995, această lucrare se 

încadrează în categoria de importanță „C”.  
Potrivit STAS 10144/1/90, străzile care fac obiectul proiectului se încadrează în străzi 

de categoria a III- a, – străzi care asigura accesele și legăturile local cu 2 benzi de circulație. 
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Situația proiectată 

Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru strada Malinului 

a. Lucrări pregătitoare: 
- Săpături pentru realizarea fundației drumurilor. 
b. Lucrări de terasamente: 
- uniformizarea terenului în vederea executării platformelor; 
- încărcarea și transportul pământului rezultat în urma săpăturilor. 
c. Lucrări de suprastructura: 
- realizarea stratului de forma din balast sau pământ îmbunătățit; 
- așternerea fundației de balast; 
- așternerea stratului de baza din piatra sparta, sort 0-63; 
- așternerea stratului de mixtura AB31.5 baza 50/70; 
- așternerea stratului de binder de criblura BAD22.5 leg50/70 ; 
- așternerea stratului de rulare din beton asfaltic BA 16 (BA 16 rul 50/70). 
d. Lucrări de canalizare: 

- săpături; 
- sprijiniri maluri; 
- montare conducte. 

 
Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice și analiza detaliată a acestora  

Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării 
lucrărilor de intervenție. 

TRASEUL STRAZII ÎN PLAN ȘI ÎN PROFIL LONGITUDINAL 
Proiectarea traseului în plan și în profil longitudinal s-a realizat conform STAS 

10144/3-91 Elemente geometrice străzi precum și STAS 863-85 Lucrări de drumuri Elemente 
geometrice ale traseelor, urmărind-se menținerea platformei străzii în limita domeniului 
public, fără exproprieri. De asemenea la proiectarea niveletei străzii s-a avut în vederea 
racordarea acceselor la proprietăți cu partea carosabila a drumului.  

Pentru TRONSON 1: de la km 0+000 la km 1+113. intre str. Teilor – str. Drumul 
Cornesului - Traseul în plan rezultat este alcătuit din aliniamente racordate între ele de curbe 
cu raze cuprinse intre  75m - 300m, lungimea totala a traseului proiectat fiind de 1113 m. 

Pentru TRONSON 2: de la km 0+000 la km 0 + 450.51 de la intersecția străzii Drumul 
Cornesului- str.Bariera Valcii, traseul în plan rezultat este alcătuit din aliniamente racordate 
intre ele de curbe cu raze cuprinse intre  50m - 300m, lungimea totală a traseului proiectat 
fiind de 450.51 m. De asemenea s-a proiectat și traseul existent al străzii Malinului care se 
desprinde la cca.200m de tronson 1 din str.Drumul Corneșului că are o lungime de 90.00m. 

Vecinătatea apropiata a construcțiilor (cu accese dese), nu permite modificări ale 
declivităților din profil longitudinal, astfel că declivitățile existente se vor menține în vederea 
asigurării accesului facil la proprietățile riverane, totodată asigurându-se pantele minime 
necesare pentru scurgerea longitudinala a apelor din precipitații și a celor provenite din topirea 
zăpezii. Declivitățile proiectate pe aceasta strada au valori cuprinse intre 0.15 % și 3.38% iar 
razele de racordare verticala sunt de 500m – 8000m. 
 
Profilul transversal 

Proiectarea elementelor geometrice ale profilului transversal s-au realizat conform 
STAS 10144/1-90 Profiluri transversale străzi, totodată avându-se în vedere respectarea 
integrității proprietăților ce mărginesc strada Mălinului. 
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Elementele geometrice în profil transversal adoptate sunt prezentate în planul Profil tip 
din partea desenata a lucrării și anume: 

TRONSON 1: km 0+000 la km 1+113.00 
- lățime parte carosabilă  l = 12.00 m; (două benzi pe sens de 6.00m lățime fiecare) 
- trotuar l = 2.50m 
- borduri 20 x 25cm; 10 x 15cm 

TRONSON 2: km 0+000 la km 0 + 450.54 
- lățime parte carosabilă  l = 12.00 m; (două benzi pe sens de 6.00m lățime fiecare) 
- trotuar l = 2.50m  
- borduri 20 x 25cm; 10 x 15cm 

ZONA EXISTENTĂ A STRĂZII MĂLINULUI CARE SE DESPRINDE DIN 
DRUMUL CORNEȘULUI 
- lățime parte carosabilă  l = 6.00 m 
- trotuar variabil 
- borduri 20 x 25cm; 10 x 15cm 

 
Structuri rutiere 

Întrucât traficului rutier ce se desfășoară în acest moment în lungul străzii Mălinului 
este format din vehicule ușoare, traficul greu fiind ocazional (deszăpezire, mașini de 
aprovizionare), soluția de alcătuire a structurilor rutiere a fost stabilită constructiv conform 
instrucțiunilor normativului NP116-04 „Normativ pentru alcătuirea structurilor rutiere rigide și 
suple pentru străzi”. De asemenea în alegerea sistemului rutier s-a ținut cont și de perspectiva 
traficului de viitor. În viitor se presupune că traficul care vine pe str.Teilor din Centura de 
nord a Mun.Craiova ar putea să fie preluat de strada Mălinului pana în str.Bariera Vâlcii 
(DN65C). 

 
S-au analizat următoarele structuri rutiere conform recomandărilor expertizei tehnice: 

 
Varianta 1 – sistem rutier flexibil 

• 4 cm  strat de uzură BA16 rul50/70 
• 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg50/70; 
• 8cm mixtura asfaltică AB31.5 baza50/70 
• 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
• 30 cm strat inferior de fundație din balast; 
• geo textil cu rol anti contaminant pe toata suprafața fundației; 
• 5 cm strat din nisip pilonat. 

Varianta 2 – sistem rutier flexibil 
• 4 cm  strat de uzura BA16 rul50/70; 
• 6 cm strat de legătura BAD22.4 leg50/70; 
• 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
• 25 cm strat inferior de fundație din balast; 
• geo textil cu rol anti contaminant pe toata suprafața fundației; 
• 5 cm strat din nisip pilonat. 

 
Trotuare 

Amenajarea trotuarelor a fost prevăzută a se realiza  conform STAS 10144/2-91, pe o 
singură parte a străzii, adiacent parții carosabile pe o lățime de l =  2.50 m. 

Trotuarele vor fi încadrate de borduri cu dimensiunea de 20 x 25cm pe latura adiacentă 
părții carosabile și dimensiuni 10 x 15cm pe latura dinspre proprietăți. 
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S-au propus următoarea soluție constructivă pentru realizarea trotuarului: 
- 4 cm  strat de uzură BA8 rul50/70; 
- 10 cm strat din beton C16/20; 
- 10 cm strat din balast; 

Amenajarea trotuarelor în zonele de accese se va realiza prin modificarea deverului 
trotuarului și pozarea bordurilor cu înălțimea liberă de 5 cm. 

În dreptul trecerilor de pietoni se vor amenaja rampe pentru persoane cu handicap prin 
modificarea deverului trotuarului și pozarea bordurilor cu înălțimea libera de 3 - 5 cm. 
 
Dispozitive pentru scurgerea apelor 

Canalul deschis existent în lungul străzii Mălinului nu mai corespunde în prezent 
scopului pentru care a fost proiectat și executat, respectiv de preluare a apelor de pe versanții 
limitrofi și apărarea împotriva inundațiilor. 
            Datorită extinderii zonei construite, prin realizarea de clădiri pe ambele maluri ale 
canalului, dar și executării centurii de nord, nu mai poate fi vorba de o hidrologie în regim 
natural, ci de o hidrologie în regim urban, pe canale închise, nu pe canale deschise, situație 
confirmată de Administrația Națională "Apele Romane", ABA Jiu Craiova prin adresa nr. 
18048/MT/20.11.2014, prin care s-a recomandat astuparea acestui canal, în care sunt 
depozitate necontrolat gunoaie și deșeuri menajere, cu pericol de infecție. 
            În aceasta situație, în lungul acestui canal, intre intersecția străzii Mălinului cu strada 
Teilor, respectiv strada Bariera Valcii s-a prevăzut prelungirea canalului magistral din tuburi 
PAFSIN Dn 1200 mm, executat în cursul anului 2019 care sa preia apele pluviale colectate de 
pe strada Malinului și străzile adiacente și sa asigure preluarea viitoarelor colectoare din 
amonte de strada Gărlești. 
            Datorita pantei mici a viitorului canal, (i = 0,0006), diametrul colectorului a rezultat D 
= 1200 mm, conform breviarului de calcul. 
          Colectorul Dn 1200 mm este prevăzut la capătul dinspre strada Teilor cu un racord la 
căminul existent CP33ex. și renunțarea la gura de descărcare a colectorului din lungul străzii 
Carpenului. La capătul din aval (in dreptul podului Bariera Valcii), după căminul de capăt se 
va realiza o construcție hidrotehnica de racordare a tubului de canalizare la valea existentă. 
Această construcție va asigura protecția malurilor din aval împotriva erodării. 
         Pe traseul canalizării s-au prevăzut 26 de cămine din PAFSIN acoperite cu capace cu 
rame din fontă carosabile amplasate la distanțe maxime de 75m, distanța recomandată de 
STAS 3051-91 pentru canale cu diametrul între 800mm și 1200mm. 

La tronsoanele de subtraversare a drumurilor laterale s-a prevăzut consolidarea 
tuburilor din PAFSIN cu cămășuiala din beton armat. 

De asemenea s-a prevăzut devierea rețelelor edilitare întâlnite în săpătura. 
           Colectoare pluviale din PVC pe strada Malinului     
 Preluarea apelor pluviale de pe suprafețele asfaltate ale străzii Mălinului modernizată și 
trotuarele aferente s-a realizat prin guri de scurgere cu sifon și depozit amplasate pe latura 
opusă colectorului Dn 1200 mm (conform profilurilor transversale ale tronsoanelor de strada), 
la distanțe de maximum 50m între ele. 

Gurile de scurgere vor fi racordate la colectoarele de canalizare, în căminele de vizitare 
prin tuburi PVC Dn 200 mm. 

Rețeaua de canalizare este compusă din șase tronsoane, cu racordare la colectorul 
magistral din PAFSIN Dn 1200 mm.  

Apele pluviale colectate prin cele șase tronsoane vor fi epurate în patru separatoare de 
nămol și hidrocarburi SNH1, SNH4, Q = 150/30 l/s fiecare, prevăzute cu by-pass intern și 
filtru coalescent. 

Căminele de vizitare (conf. STAS 2448/82) sunt cămine de trecere, de schimbare de 
direcție și respectiv cămine de intersecție și sunt alcătuite din: 
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- fundație din beton simplu Bc 10 (B150); 
- camera de lucru din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 100 cm, cu L=2m; 
- placa prefabricată între camera de lucru și coșul de acces pentru reducerea secțiunii; 
- coș de acces din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 80 cm, cu L =1 m; 
- piesă prefabricată pentru aducerea la cotă a ansamblului ramă-capac; 
- piesa prefabricată pentru rezemarea capacelor și ramelor; 
- capac și ramă din fontă conform STAS 2308/81, tip IV B carosabil, cu balama; 
- scara de acces cu trepte din OB 37- STAS 438/1/80 cu Ø20 mm;  
- mortar M100 pentru etanșarea îmbinărilor; 
- tencuieli cu mortar de ciment M 100, de 2 cm grosime la bancheta și radier. 

Pentru căminele de vizitare cu adâncimi mai mici sau egale cu 2,00m la banchetă, 
camera de lucru Dn100cm va fi înlocuită cu coș de acces Dn80cm conf. STAS 2448/82. 

Executarea căminelor de vizitare se începe prin turnarea fundației, după care se execută 
rigola căminului al cărui diametru va fi egal cu diametrul tubului de canal, iar în pereții 
fundației se prevăd golurile necesare introducerii tuburilor. În aceste goluri se vor monta 
piesele speciale pentru trecerea tuburilor de PVC ale canalului proiectat.  

Pentru epurarea debitului colectat și înscrierea în condițiile de deversare conform 
Normativului NTPA 001/2002, s-a prevăzut intercalarea pe racordurile la colectorul magistral 
a unor separatoare de nămol și hidrocarburi. 
 Separatorul de hidrocarburi este un dispozitiv fabricat din beton armat cu acoperire 
interioară de protecție, care asigură o întreținere minimă a dispozitivului, crește rezistența 
betonului împotriva produselor petroliere și asigură, practic, impermeabilitatea betonului. 
Separatorul de hidrocarburi (denumit în continuare SNH) este utilizat pentru separarea 
produselor petroliere din apele pluviale. Dispozitivul trebuie monitorizat și întreținut regulat 
pentru a funcționa în perfectă stare pentru o lungă perioadă de timp. 
 SNH se compune din: 
 - colector de aluviuni 
 - filtru coalescent 
           - zona de separare 

- dispozitiv de siguranța cu plutitor 
 

Amenajare racordări străzi secundare 
Există un număr de 17 intersecții cu drumuri secundare care se vor reabilita pe o 

lungime de 5.00m cu aceeași structură rutieră ca și strada. 
 

Intersecții cu străzi principale 
Amenajarea intersecțiilor cu străzile principale menține soluția existentă în ceea ce 

privește tipul și elementele geometrice ale amenajării, realizându-se racordarea liniei roșii 
proiectate la niveleta străzilor principale intersectate.  

 
Accese la proprietăți 

Accesele la proprietăți se vor amenaja cu următoarea structura rutiera: 
• 4 cm  strat de uzură BA16 rul50/70; 
• 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg50/70; 
• 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
• 15 cm strat inferior de fundație din balast; 
• geo textil cu rol anti contaminant pe toata suprafața fundației; 
• 5 cm strat din nisip pilonat. 
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Lucrări de siguranță în trafic 
În zona dintre sensurile de mers se va monta un parapet metalic semigreu. Pentru 

protejarea sondei situate la km 0+240 pe tronsonul 2 de drum între strada Corneșului și 
str.Bariera Valcii, intre km 0+130 și km 0+300 pe partea stângă a drumului, pe sensul de mers 
din direcția străzii Bariera Valcii, se va monta un parapet semigreu tip H1. Spațiul verde 
cuprins între cele două sensuri de circulație poate fi reconfigurat, pentru a menține o distanță 
constantă între bordurile care mărginesc partea carosabilă. Aceasta reconfigurare poate duce la 
mărirea lungimii acceselor la proprietăți. În acest sens au fost luate în considerare cantități 
suplimentare pentru accesele la proprietăți. Conform solicitărilor Poliției rutiere, la următoarea 
fază de proiectare se va analiza în detaliu modul de sistematizare a intersecțiilor străzii 
Mălinului cu celelalte străzi. 

 
Lucrări de relocări/protejări 

Prin proiect s-au prevăzut lucrări de mutări/relocări/protejări. Conducta de la km 0+150 
ce aparține DEPO GAZ Ploiești se va proteja. 
 
Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat 
 
 Pentru realizarea proiectului se recomandă analizarea a două variante de structuri 
rutiere și anume: 
 
Varianta 1 – sistem rutier flexibil 

• 4 cm  strat de uzură BA16 rul50/70; 
• 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg50/70; 
• 8cm mixtură asfaltică AB31.5 baza50/70; 
• 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
• 30 cm strat inferior de fundație din balast; 
• geo textil cu rol anti contaminant pe toată suprafața fundației; 
• 5 cm strat din nisip pilonat. 

 
Varianta 2 – sistem rutier flexibil 

• 4 cm  strat de uzură BA16 rul50/70; 
• 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg50/70; 
• 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
• 25 cm strat inferior de fundație din balast; 
• geo textil cu rol anti contaminant pe toată suprafața fundației; 
• 5 cm strat din nisip pilonat. 

 
Proiectantul propune 2 variante de structuri de sistem pentru trotuare: 
 
Varianta 1 
- 4 cm  strat de uzură BA8; 
- 10 cm strat din beton C16/20; 
- 10 cm strat din balast. 

 
Varianta 2 
- 10cm  placa de beton C16/20; 
- 2cm strat de nisip; 
- 12 cm strat din piatră spartă; 
- 12cm strat de balast. 
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Pentru toate lucrările ce urmează a se executa, proiectantul propune Varianta 1. 
 
Avantajele soluției 1 

- Se pretează pe drumuri cu trafic greu și foarte greu; 
- ușurința în execuție ținând cont ca pe străzi avem rețele de canalizare menajeră și se va 

proiecta o nouă canalizare pluvială; 
- posibilitatea circulației în timpul execuției, permițând circulația rutiera și pietonală a 

riveranilor; 
- cheltuieli cu întreținerea și cu investiția mai reduse; 
- greșelile de execuție pot fi remediate ușor față de îmbrăcămintea din beton; 
- prezintă un confort la rulare mai mare decât îmbrăcămințile rigide (prin lipsa 

rosturilor); 
- în exploatare costurile de desfacere/refacere în cazul unor intervenții la rețelele edilitare 

îngropate sunt relativ reduse. 
 

Dezavantajele soluției 1 
- preț mai ridicat 

 
Avantajele soluției 2: 

- durata de viață mai mare; 
- este posibilă o circulație de trafic greu și foarte greu nu numai ocazional. 

 
Dezavantajele soluției 2: 

- nu poate prelua traficul greu și foarte greu care va apărea în timp. Traficul se estimează a 
fi preluat de pe strada Teilor care la rândul ei va prelua traficul din Centura de Nord a 
Craiova 

 
Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) 
 
Scenariul 1  
Sistemul rutier propus are următoarea structură: 

• 4 cm  strat de uzură BA16 rul50/70; 
• 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg50/70; 
• 8cm mixtură asfaltică AB31.5 baza50/70; 
• 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
• 30 cm strat inferior de fundație din balast; 
• geo textil cu rol anti contaminant pe toată suprafața fundației; 
• 5 cm strat din nisip pilonat. 

Scenariul 1 propus se va realiza cu un volum minim de lucrări de terasamente. 
Pentru trotuare se recomandă desfacerea și desființarea celor existente și realizarea pe 

același traseu a celor proiectate: 
- 4 cm  strat de uzură BA8; 
- 10 cm strat din beton C16/20; 
- 10 cm strat din balast. 

 
Avantajele soluției 1: 

- se pretează pe drumuri cu trafic greu și foarte greu; 
- ușurința în execuție ținând cont ca pe străzi avem rețele de canalizare menajera și se va 

proiecta o nouă canalizare pluvială; 
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- posibilitatea circulației în timpul execuției, permițând circulația rutieră și pietonală a 
riveranilor; 

- cheltuieli cu întreținerea și cu investiția mai reduse; 
- greșelile de execuție pot fi remediate ușor față de îmbrăcămințile din beton; 
- prezintă un confort la rulare mai mare decât îmbrăcămințile rigide (prin lipsa 

rosturilor); 
- în exploatare costurile de desfacere/refacere în cazul unor intervenții la rețelele edilitare 

îngropate sunt relativ reduse. 

Dezavantajele soluției 1: 
- preț mai ridicat 

 
Ambele scenarii sunt viabile, însă soluția finală este soluția 1 și a fost luată în urma 

unui calcul tehnico-economic. Solutia 1 are un cost 29.145.986,04 lei (fara TVA). 
Prin urmare, scenariul 1  este scenariul recomandat de proiectant.   
 

 
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, și OUG nr. 114/2018, 
propunem: 

 
aprobarea D.A.L.I. și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent”, scenariul 1, astfel: 

 
 Valoarea  totală (inclusiv TVA) - 29.208.661,95 lei, din care construcții montaj 
(C+M) - 25.549.330,10 lei (inclusiv TVA), iar durata de realizare  a investiției este de 15 luni 
din care execuție - 12 luni și proiectare - 3 luni. 
 
 

Conform anexă la prezentul raport. 
 

           
Director executiv, 

Maria Nuță 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 

  
 

Întocmit, 
insp. Andrei Cosmin Boarnă 
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