
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind actualizarea  Documentaţiei de avizare şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” 
 
 

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

26.11.2020; 

          Având în vedere referatul de aprobare nr.169294/2020, raportul nr.169297/2020 
întocmit de Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare 
nr.169767/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune actualizarea  Documentaţiei de avizare şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 
Casătoriilor)”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi art.7 alin.6 din Hotărârea 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 indicatorii tehnico-economici ai investitiei “Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu 
(Casa Casătoriilor)”, prevăzuţi în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Descrierea sumară a investitiei “Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 
Casătoriilor)”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă actualizarea  Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
naţional şi cultural–Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”           prevăzută în 
anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 



  

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.503/2017. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   
 
 
 
 
  
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
    Lia-Olguţa VASILESCU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr.  169294 / 18 .11.2020 

 

                                                                                                                      

Referat de aprobare 
 

privind actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” 

  
      In cadrul proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” finantat in cadrul Programului 
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si 
conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 
5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel 
de proiecte POR /2017/5/5.1/SUERD/1 in conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR /2017/5/5.1/SUERD/1, a fost 
intocmita documentatia tehnica faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, Proiect tehnic de executie 
(PTE + DE, CS), in urma careia a rezultat o valoare actualizata a investitiei de 16.917.092,71 lei 
(inclusiv TVA).  

Prin HCL nr.503/21.12.2017 au fost aprobate Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii 
si principalii indicatori tehnico-economici ai investiției. 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) la Casa Rusanescu a fost intocmita de 
catre S.C. GETRIX S.A. Craiova, in baza Contractului de prestari servicii nr. 171562/29.11.2017 si in 
conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei 
tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice. 

        Prin HCL nr. 361/30.08.2018 a fost aprobat proiectul “Conservarea, protejarea, promovarea 
şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, valoarea totala a 
proiectului in suma de 11.100.418,51 lei inclusiv TVA compusa din:valoarea eligibila  - 10.039.170,95 
lei inclusiv TVA si valoarea neeligibila  - 1.061.247,56 lei inclusiv TVA. Contributia proprie in 
proiect a Municipiului Craiova, este de 1.262.030,98 lei reprezentand: 200.783,42 lei - contributia de 2 
% din valoarea eligibila a proiectului si  1.061.247,56 lei - contributia la cheltuielile neeligibile ale 
proiectului. 

În conformitate cu activitățile proiectului, prevăzute în cererea de finanțare, după încheierea 
contractului de finanțare a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a 
documentatiei tehnico-economice, faza PT+PAC+DE, care s-a finalizat cu încheierea contractului de 
servicii nr. 7150/14.01.2020 cu S.C. GETRIX S.A. Craiova. 

In urma intocmirii documentatiei de proiectare faza PAC,  a rezultat o crestere a valorii 
investitiei de la 11.100.418,51 lei (inclusiv TVA) la faza DALI la 16.917.092,71 lei (inclusiv TVA) la 
faza PAC, PT, respectiv o majorare a valorii cu 52,4%. 

Diferența față de valoarea aprobată la faza DALI provine conform adresei proiectantului 
nr.429/18.11.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr.169144/18.11.2020, din cresteri 
in domeniul salarizarii, deprecierea leului, cresterea pretului gazelor naturale, costuri rezultate din 
evaluarea lucrarilor suplimentare - la faza Proiect tehnic, actualizarea prețurilor pentru materiale și 
manoperă în conformitate cu prețurile de piață, precum și prin aplicarea prevederilor OUG nr. 114/2018 
privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice şi a unor masuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, respectarea normelor de 
securitate la incediu,, etc 



 

 Astfel, în vederea implementarii proiectului, propunem pe ordinea de zi a sedintei ordinare 

din data de 26.11.2020 a proiectului de hotarare privind aprobarea actualizarii documentatiei de 

avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului sus-

menționat si descrierii sumare a investitiei. 

                                                                      

                                                                           PRIMAR, 

                                                              Lia-Olguța Vasilescu 

 

 

           Pt.Director Executiv,                                                          Pt. Sef Serviciu. 
                               Nelu Pîrvu                                                          Dana Mihaela Boșoteanu 

 
 
 

                                                                                 Intocmit, 

Ghitalau Cristiana                   Roman Livia                  Chetoiu Marius              Pirsoi Roxana    
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr. 169 297 / 18.11.2020              
 

RAPORT 
 

privind actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” 
 

           Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova inregistrat sub numarul 169294/2020, 
se propune adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind actualizarea 
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Casătoriilor)”. 

Municipiul Craiova implementează proiectul “Conservarea, protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” în cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si 
conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – 
Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte POR 
/2017/5/5.1/SUERD/1. 

 CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor) situata in zona centrala a orasului, pe bulevardul Stirbei 
Voda, nr.2 este o cladire de patrimoniu de interes local care apare in Lista Monumentelor istorice a 
Ministerului Culturii, avand codul DJ-II-m-B-08126. Aceasta cladire monument istoric a apartinut 
boierului craiovean Stefan D. Rusanescu si dateaza de la sfarsitul secolului al XIX-lea, fiind un reper 
arhitectural si stilistic semnificativ pentru arhitectura municipiului Craiova. 
     Prin implementarea proiectului mai sus mentionat se urmareste obtinerea urmatoarelor rezultate: 
- restaurarea obiectivului de patrimoniu, monument istoric, Casa Rusanescu si transformarea acesteia in 
Muzeul Personalitatilor Craiovene; 
- redarea acestuia publicului larg prin includerea intr-un circuit cultural local; 
- integrarea monumentului istoric in viata sociala si economica a orasului;  
-atragerea de vizitatori ocazionali si utilizatori – rezidenti care va duce la vitalitatea urbana imbunatatirea 
calitatii vietii si confortului comunitatii locale. 

Obiectivul general al proiectului il constituie stimularea dezvoltarii locale si cresterea competitivitatii 
municipiului Craiova prin conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural local si 
promovarea elementelor de identitate culturala, punerea in valoare a unei cladiri de patrimoniu, in scopul 
introducerii acesteia in circuitul turistic al municipiului Craiova, ca spatii muzeale dedicate celor mai 
reprezentative personalitati craiovene, care au marcat cultura, stiintele, arta, politica la nivel local si 
national si expozitionale cu caracter permanent dar si periodic. Obiectivul va permite desfasurarea unor 
multiple activitati culturale, simpozioane, intalniri cu tematici diverse, de cultura si arta, de istorie, spatiile 
de care dispune imobilul permitand desfasurarea evenimentelor la interior, in special in salile de la parter 
deschise catre str. Unirii, strada cu valente pietonale dar si in sala somptuoasa de la etaj care are cea mai 
mare suprafata si reprezentativitate. Este posibila extensia activitatilor de interior in curtea cladirii, care 
prin amenajari si iluminat ambiental corespunzator, poate oferi un cadru deosebit pentru activitati culturale, 
mai ales in sezonul estival. 
      Principalele tipuri de lucrari propuse prin proiect sunt:   

- Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentului istoric; 
      - Restaurarea, protectia, conservarea elementelor de ornamentica interioare si exterioare,  
      - Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor; 
      -Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, 
siguranta la foc, antiefractie); 
     - Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil; 
     - Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat 
     - Activitati pentru digitizarea obiectivului restaurat in cadrul proiectului; 
     - Activitati conexe pentru punerea in valoare sau functionalitatea obiectivului de patrimoniu restaurat.  
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Prin HCL nr.503/21.12.2017 au fost aprobate Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si 

principalii indicatori tehnico-economici ai investiției. 
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) la Casa Rusanescu a fost intocmita de 

catre S.C. GETRIX S.A. Craiova, in baza Contractului de prestari servicii nr. 171562/29.11.2017 si in 
conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice. 
        Prin HCL nr. 361/30.08.2018 a fost aprobat proiectul “Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, valoarea totala 
a proiectului in suma de 11.100.418,51 lei inclusiv TVA compusa din:valoarea eligibila  - 10.039.170,95 lei 
inclusiv TVA si valoarea neeligibila - 1.061.247,56 lei inclusiv TVA. Contributia proprie in proiect a 
Municipiului Craiova, este de 1.262.030,98 lei reprezentand: 200.783,42 lei - contributia de 2 % din 
valoarea eligibila a proiectului si  1.061.247,56 lei - contributia la cheltuielile neeligibile ale proiectului. 
      În data de 11.12.2018 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3552, între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru-OI 1, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia – OI 2 și UAT Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este in cuantum de 11.098.633,51 lei inclusiv TVA, din 
care valoarea totala eligibila 10.037.385,95 lei si valoarea totala neeligibila 1.061.247,56 lei. 

În conformitate cu activitățile proiectului, prevăzute în cererea de finanțare, după încheierea 
contractului de finanțare a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentatiei 
tehnico-economice, faza PT+PAC+DE, care s-a finalizat cu încheierea contractului de servicii nr. 
7150/14.01.2020 cu S.C. GETRIX S.A. Craiova. 

In urma intocmirii documentatiei de proiectare faza PAC,  a rezultat o crestere a valorii investitiei 
de la 11.100.418,51 lei (inclusiv TVA) la faza DALI la 16.917.092,71 lei (inclusiv TVA) la faza PAC, PT, 
respectiv o majorare a valorii cu 52,4%. 

Pentru justificarea diferenței de valoare intre documentatia faza DALI si documentatia intocmita la 
faza PAC, respectiv 4.893.799,34 lei fara TVA, proiectantul a transmis adresele nr.356/07.09.2020, 
inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr.146814/07.10.2020 si nr.429/18.11.2020, inregistrata la 
Primaria Municipiului Craiova cu nr.169144/18.11.2020 prin care justifica majorarea valorii investitiei 
prevazuta in Devizul general faza DALI, care a stat la baza aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai 
investitiei, elaborat in luna decembrie 2017, ca urmare a modificarilor de mai jos: 

 
1.Cresteri in domeniul salarizarii atat in ceea ce priveste salariul minim brut pe economie, cat si 
salariul minim in domeniul constructiilor, a materialelor de constructii si 
echipamentelor/utilajelor/dotarilor incluse in lucrarile de constructii si pe cale de consecinta si a 
nivelului salariului mediu in constructii, aparute intre data elaborararii documentatiei de 
proiectare faza DALI decembrie 2017 si faza PAC,PT, DALI actualizat, respectiv decembrie 
2017 – septembrie 2020. 
Costul total cu forta de munca a crescut cu 2.584.829,73 lei, respectiv de la 1.719.218,01 lei la 
faza DALI decembrie 2017 la 4.304.047,74 lei la faza PAC, PT, DALI actualizat septembrie 
2020, dupa cum urmeaza: 
- Costul cu forta de munca aferent personalului estimat a fi incadrat cu salariul de baza minim 

brut pe tara garantat in plata, a crescut de la 1.209.168,78 lei la faza DALI decembrie 2017 
la 2.437.628,42 lei la faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, PT, respectiv o majorare 
cu 201,60%; 

- Manopera cu salariul mediu a crescut de la 166.651,36 lei la faza DALI decembrie 2017  la 
277.974,47 lei la faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, PT, respectiv o majorare cu 
166,80%; 

- Manopera restaurare a crescut de la 343.397,87 lei la faza DALI decembrie 2017 la 
1.588.444,85 lei la faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, PT, respectiv o majorare cu 
462,57%. 

 
2. Cresterea costurilor cu materialele pentru lucrarile evaluate la faza DALI decembrie 2017, 
utilaje si transport aferente lucrarilor de C+M. Indicele preturilor de consum (IPC) publicat de 
Institutul National de Statistica pentru perioada decembrie 2017 - septembrie 2020, pentru 
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marfurile nealimentare este 107,08%, aplicandu-se pentru materialele de constructii folosite in 
executie. Astfel, a avut loc o crestere totala de 202.086,13 lei, respectiv de la 2.854.323,35 lei la 
faza DALI decembrie 2017 la 3.056.409,48 lei la faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, 
PT, dupa cum urmeaza:  
- Materiale 2.407.455,24 lei la faza DALI decembrie 2017 la 2.577.903,07 lei la faza DALI 
actualizat septembrie 2020, PAC, PT, respectiv o majorare cu 107,08%; 
- Utilaje 434.407,92 lei la faza DALI decembrie 2017 la 465.164,03 lei la faza DALI actualizat 
septembrie 2020, PAC, PT, respectiv o majorare cu 107,08%; 
- Transport 12.460,19 lei la faza DALI decembrie 2017 la 13.342,38 lei la faza DALI actualizat 
septembrie 2020, PAC, PT, respectiv o majorare cu 107,08%. 
 
3. Cresteri ale costurile rezultate din evaluarea lucrarilor suplimentare, care au intervenit ca 
urmare a conditiilor impuse de respectarea masurilor de securitate la incendiu precum si de 
identificarea unor documente din arhiva, care au adus noi informatii privind imaginea originala 
a cladirii: 
-  inchidere balcon peste peste intrarea principala, pe fatada estica 
-  reconfigurare fronton la Calea Unirii si lucarne acoperis, 

     -   in urma avizului ISU a fost necesara ridicarea cu 60 cm a calcanului peste nivelul celei mai  
        inalte sarpante ale celor doua cladiri-Casa Rusanescu si cladirea alaturata de pe latura nordica  
        si renuntarea la luminatorul din vecinatatea acestuia de peste casa scarii de acces in pod. 

        Contravaloarea acestor lucrari suplimentare este de 537.010,96 lei. 
 

4. Cresterea costurilor aferente echipamentelor, utilaje cu montaj, cu 119.095,69 lei, respectiv de 
la 664.438,90 lei la faza DALI decembrie 2017 la 783.534,59 lei la faza DALI actualizat 
septembrie 2020, PAC, PT. La faza DALI actualizat, PAC, PT s-a facut o noua prospectare a 
pietei privind echipamentele/utilaje cu montaj, rezultand o crestere in medie cu 18% fata de 
estimarile de la faza DALI decembrie 2017, existand variatii mai mari de preturi unitare pe 
anumite produse, care se justifica prin volatilitatea pietei in aceasta perioada. 
 
5. Cresterea in mod similar a costurilor aferente dotarilor propuse a fi achizitionate, cu 
464.832,91 lei, respectiv de la 1.859.331,65 lei la faza DALI decembrie 2017 la 2.324.164,56 lei 
la faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, PT. 

  
      6. Cresterea costurilor prevazute in capitolul 5 – Alte cheltuieli din devizul general, respectiv a  

     cheltuielilor conexe organizarii de santier, comisioane, cheltuieli diverse si neprevazute, etc.  
     calculate prin aplicarea unor cote procentuale asupra celorlalte cheltuieli, cu 954.182,25 lei. 
 

      Potrivit Hg. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice: 
 
Art. 7 alin 6 „În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico- economici, apar schimbări care 
determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale 
indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare 
refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de 
aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 
500/2002, cu modificările şi completările ulterioare 
Art. 9 (1) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentație tehnico-economică, 
similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor 
existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul 
investiției. 
(2)În cazul obiectivelor a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică 
a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea 
investiției, la faza proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile art. 12 alin (1). 
Art. 12 (1) Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază 
și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobată(ă) în cadrul studiului de 
fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții: componenta tehnologică a soluției tehnice 
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poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului d 
einvestiți, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-
economici aprobați și a autorizației de construire/desființare.” 
 
         Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 129, alin. (2)  lit. b, coroborat cu alin. (4) 
lit. d, art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  art.7 alin 6 din Hotararea de 
Guvern nr. 907/29.11.2016 privind  etapele  de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico –  
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,  art. 44 alin. (1) din  
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prin prezentul raport, în vederea implementării 

proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – 
Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

următoarele: 

 
1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Conservarea, protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” conform 
Anexei nr.1 la prezentul raport; 
2. Aprobarea Descrieirii sumare a investitiei “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, conform Anexei nr.2 la 
prezentul raport; 

 
3. Aprobarea actualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de 
investitii “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural 

– Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, conform Anexei nr.3 la prezentul raport; 
4. Modificarea, în mod corespunzător, a HCL nr. 503/21.12.2017. 

 
 

Pt.Director Executiv 
                      Nelu Pîrvu   

     
                Pt.Sef Serviciu 
         Dana Mihaela Boșoteanu                                                                      
 
 
 

       Vizat CFP,                                                                                 
 
 

 Intocmit, 
 
     Ghitalau Cristiana                   Roman Livia             Chetoiu Marius                Pirsoi Roxana    
 
                  
     



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 

Nr. 169767/ 19 .11.2020 

                       

 

RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-  Referatul de aprobare nr.169294/ 18 .11.2020; 

- Raportul nr. 169297/18.11.2020 al Direcţiei Elaborare si Implementare Proiecte privind 

actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu 

(Casa Casătoriilor)” ; 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice ; 

- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice; 

- Prevederile art.129, alin. (2)  lit. b, coroborat cu alin. (4) lit. (d), art. 196 alin. (1) lit. (a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

     

AVIZAM FAVORABIL 

 

1. Propunerea privind actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 

Casătoriilor)”; 

2. Propunerea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Conservarea, 

protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu 

(Casa Casătoriilor)”; 

3. Propunerea privind aprobarea Descrieirii sumare a investitiei “Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 

Casătoriilor)”; 

4. Modificarea in mod corespunzator a HCL nr.503/21.12.2017. 

 

 Director Executiv     Intocmit           

 Ovidiu Mischianu                            cons. jur. Claudia Calucica  























































































































































































  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
 

        HOTĂRÂREA NR. 503 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, în 

vederea depunerii cererii de finanţare 
 
 
 

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

21.12.2017; 

          Având în vedere rapoartele nr.183697/2017 și nr.184033/2017 întocmite de 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
“Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – 
Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, în vederea depunerii cererii de finanţare;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, 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 Hotărârii 
Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2  şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 
     HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
naţional şi cultural – Casa Rusănescu(Casa Casătoriilor)”, în vederea depunerii 
cererii de finanţare, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei             9.336.434,63  lei (fără TVA 19%), respectiv 

11.100.418,51 (inclusiv TVA) 
           din care construcţii+montaj (C+M)    4.573.541,34 lei (fără TVA 19%), 

respectiv 5.442.514,19 lei (inclusiv 19%)                 
        2. Durata de realizare a investiţiei:       24 luni 
        3. Capacităţi: 
        -  AC corp =384,00 mp. 
        -  ADC corp =768,00 mp. 

           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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
 
          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 PT.SECRETAR, 
      Traian Alexandru Corneliu BEŢIU     Ovidiu MISCHIANU 
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