
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

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

obiectivul de investiţii „Modernizare strada Aleea 1, 2 Motru ”  
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.104861/2020, raportul nr.104875/2020 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.105285/2020 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare strada Aleea 1,2 Motru”;   
 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 actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Aleea 1, 2 Motru”, astfel: 
            Valoarea totală (inclusiv TVA)- 600.898,59 lei (Aleea 1 Motru – 262.393,96 lei 

şi Aleea 2 Motru – 338.504,63 lei), din care construcţii montaj (C+M) (inclusiv 
TVA) - 517.437,64 lei (Aleea 1 Motru – 225.510,21 lei şi Aleea 2 Motru – 
291.827,43 lei), iar durata de execuţie a investiţiei - 1 lună, conform  anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2014. 

 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. 104861 / 22.07.2020     

REFERAT DE APROBARE 
 

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

obiectivul de investiții  
 „Modernizare str. Aleea 1, 2 Motru” 

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

următoarele: 
Creșterea valorii de investiție apărute între faza D.A.L.I. și faza D.T.A.C. şi Proiect Tehnic, se 

justifică după cum urmează: 
 
Prin HCL nr. 402/31.07.2014 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Aleea 1, 2 Motru” – varianta 1. 
În conformitate cu cap. V.2 „ETAPE DE DERULARE A ACORDULUI CADRU – Proiect Tehnic” 

din Caietul de Sarcini nr. 72218/10.07.2017 – Proiectul tehnic se elaborează pe baza elementelor și 
soluțiilor de lucrării stabilite în prezentul caiet de sarcini + D.A.L.I. în conformitate cu prevederile legale. 

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

Cantitățile din listele de cantități ofertate sunt cantități estimative. Cantitățile reale ale lucrărilor pe 
care executantul urmează să le execute vor fi stabilite prin documentația de proiectare. 

Datorită faptului că în faza de D.A.L.I. au fost prinse cantități de lucrări estimative, după 
executarea proiectării, conform temei de proiectare, utilizând programul de proiectare, au apărut 
diferențe între varianta din D.A.L.I. și cea din P.T., rezultând cantități diferite în faza D.T.A.C. + P.T. + 
D.D.E. în raport cu cele din faza D.A.L.I..  

Prin Memoriul Justificativ atașat, proiectantul a detaliat cantitățile rezultate după executarea 
proiectării. 

Menționăm faptul că valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general actualizat depășește 
valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 402/31.07.2014, iar în cadrul 
devizului general se depășește valoarea C+M aprobată.  

Întrucât apariția unor astfel de diferențe a fost prevăzută la nivelul prevederilor caietului de sarcini 
si modelului de contract inclus în documentaţia de atribuire precum şi prin clauzele contractelor 
subsecvente încheiate, această situaţie reprezintă doar stricta aplicare a prevederilor contractelor 
subsecvente de lucrări, în cazul de faţă fiind incidente prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 strada Aleea 1, 2 
Motru”. 

 

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. 104875 / 22.07.2020                                                             Se aprobă, 
              Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 

RAPORT 
 

privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții 

  „Modernizare strada Aleea 1, 2 Motru” 
 

  
Prin HCL nr. 402/31.07.2014 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Aleea 1, 2 Motru” – varianta 1. 
În această perioadă se află în derulare contractul subsecvent de lucrări nr. 

229919/31.12.2019 la acordul cadru nr. 104615 din 02.07.2018 având ca obiect „Reabilitare și 
modernizare străzi și alei din Municipiul Craiova (PT + execuție): LOT 1 - zona Nord - 
Modernizare str. Dăbuleni, Modernizare str. Aleea 1, 2 Motru, Modernizare str. Anina”. 

În conformitate cu cap. V.2 „ETAPE DE DERULARE A ACORDULUI CADRU – 
Proiect Tehnic” din Caietul de Sarcini nr. 72218/10.07.2017, Proiectul tehnic se elaborează pe 
baza elementelor și soluțiilor de lucrării stabilite în prezentul caiet de sarcini + D.A.L.I. în 
conformitate cu prevederile legale. 

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

Cantitățile din listele de cantități ofertate sunt cantități estimative. Cantitățile reale ale 
lucrărilor pe care executantul urmează să le execute vor fi stabilite prin documentația de 
proiectare. 

În faza de D.A.L.I. au fost prinse cantități de lucrări estimative. După elaborarea 
proiectului tehnic, au apărut diferențe între cantitățile de lucrări din D.A.L.I. și cele din P.T..  

Valoarea totală a investiției din DALI aprobat este de 423.462,08 lei TVA inclus, iar 
C+M din D.A.L.I. este de 369.752,22 lei tva inclus.  

În urma elaborării proiectului tehnic, au fost întocmite devize generale separate pentru 
Aleea 1 Motru, respectiv pentru Aleea 2 Motru. 

Valoarea totală a investiției rezultată din devizele actualizate în urma întocmirii P.T. 
este de 600.898,59 lei TVA inclus (Aleea 1 Motru - 262.393,96 lei și Aleea 2 Motru -
338.504,63 lei), iar  C+M din P.T. este de 517.437,64 lei tva inclus (Aleea 1 Motru - 
225.510,21 lei și Aleea 2 Motru - 291.827,43 lei).  

Prin Memoriile Justificative atașate, proiectantul a detaliat cantitățile rezultate după 
elaborarea proiectului tehnic. În urma actualizării expertizei tehnice care a stat la baza 
elaborării proiectului tehnic a rezultat o creștere a suprafeței trotuarelor care la faza D.A.L.I. 
au fost prevăzute cu o lățime de 50 cm, iar la faza P.T. acestea au fost realizate cu o lățime 
variabilă, pe ambele părți ale aleilor și au fost extinse până la limita de proprietate. În ce 
privește semnalizarea rutieră, au fost suplimentări datorită apariției unor noi treceri de pietoni 
și implicit suplimentări la semnalizarea verticală și orizontală respectând standardele în 
vigoare. Au fost prevăzute soluții de proiectare pentru toate drumurile laterale și accesele la 
proprietăți. 
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Modificările intervenite la faza P.T. sunt de natură să îmbunătățească soluțiile 
constructive propuse în D.A.L.I., prin calcule, analiză și documentare mai aprofundată, lucrări 
care fac diferența de abordare între cele două faze. 

Întrucât apariția unor astfel de diferențe a fost prevăzută la nivelul prevederilor 
caietului de sarcini si modelului de contract inclus în documentaţia de atribuire precum şi prin 
clauzele contractelor subsecvente încheiate, această situaţie reprezintă doar stricta aplicare a 
prevederilor contractelor subsecvente de lucrări, în cazul de faţă fiind incidente prevederile 
art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Urmare a celor de mai sus, valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general actualizat 
depășește valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 
402/31.07.2014, iar în cadrul devizului general se depășește valoarea C+M aprobată.  

 
În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin 6 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 reaprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Aleea 1, 2 Motru”. 

 
 

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: 

 
a) aprobarea actualizării Devizului general si indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea 1, 2 Motru”, astfel: 
 

 Valoarea  totală a investiției (inclusiv TVA) - 600.898,59 lei (Aleea 1 Motru - 
262.393,96 lei și Aleea 2 Motru - 338.504,63 lei), din care construcții montaj (C+M) 
inclusiv TVA - 517.437,64 lei (Aleea 1 Motru - 225.510,21 lei și Aleea 2 Motru - 
291.827,43 lei), iar durata de execuţie a investiției - 1 lună 
 

Conform anexă la prezentul raport. 
 

b) modificarea în mod corespunzător a HCL Craiova nr. 402/31.07.2014. 
           

 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

  
 

Întocmit, 
insp. Andrei Cosmin Boarnă 

 






























































	1proiect
	2referat aprobare 
	3Raport
	4anexa la raport
	5raport avizare
	6
	deviz cu indicatori aleea 1 motru
	deviz cu indicatori aleea 2 motru
	memoriu justificativ cu cantitati aleea 1 motru
	memoriu justificativ cu cantitati aleea 2 motru


