
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

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

Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova privind 
obiectivul de investiţii „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp 

P+4E pentru secția recuperare neurologică”  
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.1461/2021, raportul nr.2872/2021 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.4449/2021 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici din Studiul de 
Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova privind obiectivul de 
investiţii „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția 
recuperare neurologică”;   
 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.3 lit.h, 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  din 

Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova privind  
obiectivul de investiţii „ Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un 
corp P+4E pentru secția recuperare neurologică”, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)- 29.958.066,19 lei, din care construcţii montaj 
(C+M), inclusiv TVA -18.519.455,89 lei, iar durata de execuţie a investiţiei - 18 
luni, 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.145/2019. 

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, SECRETAR GENERAL,   



  

Lia-Olguța VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 
           

 
 

 
 

  
  
  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 1461/05.01.2021 

                                                        
        

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului 

Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică” 

 
 
Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul contractului de prestări de 

servicii nr. 194009 /07.11.2019 având ca obiect „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E 
pentru secția recuperare neurologică” (PT, detalii de execuție, verificare tehnică de calitate a PT și a DE,  asistență 
tehnică din partea proiectantului), încheiat între Municipiul Craiova şi Optimal Project S.R.L. Iaşi. 

 Creșterea valorii de investiție apărute între faza S.F. și faza D.T.A.C. şi Proiect Tehnic, se justifică după 
cum urmează: 

Prin HCL nr. 145/23.08.2019 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere 
Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică” – varianta 

minimală. 
 Pentru definitivarea soluțiilor din S.F. au fost astfel recalculate sau suplimentate cantitățile dupa cum 
urmează: 

- Au fost lăţite rampele scărilor celor două noduri de circulație verticală, de la 2,20 m la 2,60m 
- A fost realizată o scară interioară deschisă, cu lățimea rampei de 140 cm, podest de 145 x 165 cm, cu 

acces în hol central de la parter, care comunică direct cu exteriorul prin intermediul accesului principal 
(evacuare în caz de urgență) 

- Pentru limitarea propagării incendiilor la vecinătăți au fost realizate măsuri compensatorii, respectiv: 
fațadă opacă spre pavilionul C4, realizare zidărie din materiale incombustibile BCA 25 cm, iar la etajele 
1,2,3 şi 4 au fost realizate goluri de 120 x 200 cm, care vor avea tâmplărie fixă EI90 

- Pe latura estică s-a prevăzut tot pentru măsuri de siguranță la incendiu realizarea unui zid de cărămidă 
plină având Rezistența la Foc 180 min, pe o lungime de 21m şi cu înălțimea de 6m  

- La parter a fost  prevăzut suplimentar un spațiu distinct în care va fi amplasat echipamentul de control şi 
semnalizare în caz de incendii. Încăperea va fi separată prin elemente incombustibile clasa de reacţie la 
foc A1, iar golurile de acces către aceste încăperi vor fi protejate cu uși rezistente la foc EI2 30-C.  

- Se va realiza suplimentar un rezervor de apă, îngropat, de 260 mc din care Vinc = 180 mc şi a fost 
definitivată soluția de alimentare cu energie electrică a tabloului din două surse. 

Modificările la faza PT sunt de natură să adapteze soluțiile constructive propuse in S.F., la exigențele 
apărute în reglementările privind siguranța şi securitatea la incendiu și în reglementările privind condițiile de 
sănătate. Menționăm faptul că valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general actualizat, de 29.958.066,19 lei, 
depășește valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 145/23.08.2019, respectiv 
24.585.573,72 lei. 

În concluzie, prin prezentul raport supunem spre aprobare actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
devizului general pentru obiectivul de investiții “Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E 
pentru secția recuperare neurologică”.   

 

PRIMAR, 
Lia – Olguța Vasilescu 

 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 2872 / 07.01.2021                                                              
 

RAPORT 
 

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

  „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția 
recuperare neurologică” 

 

 Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 1461/05.01.2021 se 
propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea actualizării devizului 
general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  „Extindere Corp 
C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică”. 

Prin HCL nr. 145/28.03.2019 s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu 
un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică” – varianta minimală. 

În această perioadă se află în derulare contractul de prestări servicii nr. 194009 
/07.11.2019 având ca obiect „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E 
pentru secția recuperare neurologică” (PT, detalii de execuție, verificare tehnică de calitate a 
PT și a DE,  asistență tehnică din partea proiectantului), încheiat între Municipiul Craiova și 
Optimal Project S.R.L. Iaşi. 

Obiectivele acestei investiții sunt următoarele: 

1. Realizarea unei construcții noi pentru Secția Clinica de Recuperare Neurologică la cele 
mai înalte standarde conform cerințelor actuale astfel încât procesul medical să se desfășoare 
în condiții normale; 

2.Îmbunătățirea procesului medical prin dotarea secției nou construite cu echipamente 
medicale, IT și materiale specifice; 

3. Dotarea noii secții cu aparatură de calitate ridicată; 
4. Amenajări exterioare –platforme auto și pietonale. 

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

Valoarea totală a investiției din S.F. aprobat este de 24.584.573,72 lei TVA inclus, iar 
C+M din S.F. este de 13.844.28,86 lei tva inclus.  

Valoarea totală a investiției rezultată din devizul actualizat în urma întocmirii P.T. este 
de 29.958.066,19 lei TVA inclus, iar  C+M din P.T. este de 18.519.455,89 lei tva inclus.  

Prin Memoriul Justificativ atașat, proiectantul a motivat creșterea valorii investiției la 
faza proiect tehnic.  

La faza studiu de fezabilitate, conform adresei ISU Oltenia, această instituție nu emite 
aviz de securitate la incendiu, în consecință, la momentul adoptării HCL 145/28.03.2019 prin 
care a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, nu puteau fi 
prevăzute toate condițiile necesare obținerii avizului de securitate la incendiu. 

La faza proiect tehnic, ISU Oltenia a transmis condițiile care trebuie implementate 
pentru emiterea avizului de securitate la incendiu. Astfel, pentru definitivarea soluțiilor din 
S.F., ținând cont și de solicitările ISU Oltenia referitoare la adaptarea optimă a soluțiilor 
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propuse la legislația aplicabilă actualizată la zi în conformitate cu Normativul P118-1999 – 
Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, au fost necesare o serie de 
modificări funcționale ce au dus la recalcularea sau suplimentarea cantităților după cum 
urmează: 

- Au fost lăţite rampele scărilor celor două noduri de circulație verticală, la 2,20 m și 
a podestelor la 2,60m; 

- A fost realizată o scară interioară deschisă, cu lățimea rampei de 140 cm, podest de 
145 x 165 cm, cu acces în hol central de la parter, care comunică direct cu exteriorul 
prin intermediul accesului principal (evacuare în caz de urgență); 

- Pentru limitarea propagării incendiilor la vecinătăți au fost realizate măsuri 
compensatorii, respectiv: fațadă opacă spre pavilionul C4, realizare zidărie din 
materiale incombustibile BCA 25 cm, iar la etajele 1,2,3 şi 4 au fost realizate goluri 
de 120 x 200 cm, care vor avea tâmplărie fixă EI90; 

- Pe latura estică s-a prevăzut tot pentru măsuri de siguranță la incendiu realizarea 
unui zid de cărămidă plină având Rezistența la Foc 180 min, pe o lungime de 21m şi 
cu înălțimea de 6m; 

- La parter a fost  prevăzut suplimentar un spațiu distinct în care va fi amplasat 
echipamentul de control şi semnalizare în caz de incendii. Încăperea va fi separată 
prin elemente incombustibile clasa de reacţie la foc A1, iar golurile de acces către 
aceste încăperi vor fi protejate cu uși rezistente la foc EI2 30-C; 

- Se va realiza suplimentar un rezervor de apă, îngropat, de 260 mc din care Vinc = 
180 mc privind asigurarea rezervei intangibile pentru instalații de stingere cu 
hidranți interiori ți exteriori de incendiu; 

- Alimentarea cu energie electrică a tabloului de vitali se va realiza din două surse 
independente, una racordată la postul de transformare al sistemului energetic 
național, a doua sursă fiind un grup electrogen cu o capacitate de 350kVA. 

Având în vedere necesitatea introducerii unor elemente noi, care generează lucrări 
suplimentare, evoluția prețurilor și a tarifelor serviciilor pentru sectorul construcțiilor, luând în 
calcul rata inflației de 3,8% pentru anul 2019 (dată la care s-a realizat Studiul de Fezabilitate), 
se impune modificarea evaluării inițiale a costurilor pentru realizarea obiectivului de investiții. 

Analizând justificările enunțate anterior, necesitățile de refuncționalizare și adaptare a 
construcției propuse la cerințele Normativului P118-99, în concordanță cu propunerea 
funcțională, este necesară alocarea de fonduri suplimentare pentru realizarea lucrărilor 
suplimentare propuse. 

Modificările la faza PT sunt de natură să adapteze soluțiile constructive propuse în S.F., 
la exigențele apărute în reglementările privind siguranța şi securitatea la incendiu și în 
reglementările privind condițiile de sănătate.  

Menționăm faptul că valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general actualizat, de 
29.958.066,19 lei, depășește valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin 
HCL 145/28.03.2019, respectiv 24.585.573,72 lei. 

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 
„Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția 
recuperare neurologică”. 
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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 și indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic 
cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică”, astfel: 
 

 Valoarea  totală (inclusiv TVA)     29.958.066,19 lei 
Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA 18.519.455,89 lei 
Durata de execuţie a investiției     18 luni 

 
 

Conform anexă la prezentul raport. 
 

b) modificarea în mod corespunzător a HCL Craiova nr. 145/28.03.2019. 
           

 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și    legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: _____________ 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura:_____________ 

  
 
 

Întocmit, 
insp. Andrei Cosmin Boarnă 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 
Semnătura: _____________ 

 











MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.  4449/11.01.2021 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                                

           - Referatul de aprobare nr.1461/05.01.2021; 

 -Raportul nr. 2872/07.01.2021 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul Investiţii 
şi Achiziţii, privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un cop P+4E 
pentru secția recuperare neurologică”; 

 -În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elabrorare 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, OUG nr.114/2018;  

 -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 „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un cop P+4E 

pentru secția recuperare neurologică”. 

• modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 145/28.03.2019. 

 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 
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