
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

       
  HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare strada Infanteriei” 

 
 

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

30.03.2017; 

        Având în vedere raportul nr.35269/2017 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi 

Licitaţii  prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Infanteriei”;   

 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.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 “Modernizare strada 

Infanteriei”-varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 820,432 mii lei  (inclusiv TVA) 
    respectiv                     184,396 mii euro 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 695,503 mii lei  
     respectiv                                                 156,317 mii euro 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             (1 euro=4,45 lei) 
             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 Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR,                                     

PT. SECRETAR,   
  Ovidiu MISCHIANU 



  

         Mihail GENOIU  
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RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea   
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  

pentru obiectivul de investiții  „Modernizare strada Infanteriei” 
 

 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

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. 

Suprafața de teren ocupată de construcție este de 3400 mp. 
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 IV-a, cu două benzi de circulație-străzi care asigură accesele și legături locale. 
Cu o lungime de 274,00 m, situată în zona Veterani, str. Infanteriei prezintă o structură rutieră 

realizată din balast compactat,degradată, afectată de gropi și făgașe, având un aspect de drum de tarla. 
Zonele pietonale nu sunt amenajate/delimitate. 
Traseul acestei străzi se desfășoară de la km 0+000 la km 0+274,00, de la strada Antiaeriană pînă 

la intersecția cu str. Vânătorii de munte. 
- traseul în plan se prezintă sub formă de aliniamente, viteza de circulație reglementată fiind de 50 
km/h; 
-Declivitatea în profil longitudinal are valoarea cuprinsă între cca. 0,24% și 5,97%; 
-Partea carosabilă are lățimea variabilă începând de la cca. 4,75 m și ajunge la 5,67m (două bezni 
de circulație); 
-Trotuare nu sunt prezente. 
Îmbrăcămintea sistemului rutier este alcătuită din balast și prezintă gropi, iniernări, etc. 
Partea carosabilă este încadrată pe alocuri de gardurile proprietarilor în rest este mărginită de 

câmp. 
Strada este dotată cu următoarele utilități: 
-rețele electrice aeriene de joasă tensiune (LEA). 

            -Strada are canalizare menajeră Dn250mm, din PVC. 
  

Concluziile  raportului de expertiză  tehnică: 
La introducerea documentației tehnice s-a avut în vedere recomandările și concluziile din 

expertiza tehnică. 
Variante propuse 

S-au propus următoarele structuri rutiere: 
  Varianta 1-sistem rutier flexibil 
  - 4 cm strat de uzură BA16 cf. SR EN 13108-1:2006; 
  - 6 cm strat de bază BAD25 cf. SR EN 13108-1:2006; 
  - 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă cf. SR EN 12620:2013; 



             - 20 cm strat inferior de fundație din balast cf. SR EN 12620:2013; 
             - geotextil cu rol anticontaminant pe toată suprafața fundației; 
             - 5 cm strat de nisip pilonat. 
            Varianta 2-sistem rutier semirigid 

  - 4 cm strat de uzură BA16 cf. SR EN 13108-1:2006; 
  - 6 cm strat de bază BAD25 cf. SR EN 13108-1:2006; 
  - 15 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu ciment cf. STAS 10473-1/87; 
  - 20 cm strat inferior de fundație din balast cf. SR EN 12620:2013; 
  - geotextil cu rol anticontaminant pe toată suprafața fundației; 
  - 5 cm strat de nisip pilonat. 
 
Se propune structura rutieră 1 din următoarele considerente: 

  - Tehnologia de execuție a stratului din balast stabilizat implică așteptarea a minimum 7 zile pentru 
întărirea acestuia, fapt ce va conduce la prelungirea timpului de execuție și blocarea acceselor pe această 
perioadă; 
  - Stratul din balast  stabilizat microfisurează sub trafic, pe timpul exploatării putând rezulta fisurări 
reflexive la nivelul îmbrăcăminților rutiere. 

 
Date tehnice ale investiției: 

Pentru modernizarea străzii Infanteriei se estimează următoarele lucrări: 
       Parte carosabilă: 
− excavarea structurii rutiere existente din balast până la cota terenului de fundare; 
− nivelarea și compactarea terenului de fundare; 
− execuție lucrări de scurgere a apelor; 
− pozare geotextil pe un strat din nisip de 5 cm; 
− așternerea stratului de balast de 20 cm; 
− așternerea stratului de piatră spartă 20 cm sau realizare strat din balast stabilizat 15 cm; 
− amorsare cu emulsie cationică cu rupere rapidă cu 0,9kg/mp; 
− așternerea stratului de BAD25 6 cm; 
− amorsare cu emulsie cationică cu rupere rapidă cu 0,6 kg/mp; 
− așternerea stratului de BA16 4 cm; 
− implementarea măsurilor de dirijarea circulației prin semnalizarea orizontală și verticală. 
         Trotuare: 
− pozare borduri 10 x 15 cm pe un strat din beton; 
− așternerea stratului de balast 10 cm; 
− realizarea stratului din beton C16/20 10 cm; 
− amorsare cu emulsie cationică cu rupere rapidă cu 0.6 kg/mp; 
− așternerea stratului de BA8 4 cm. 

        
 
 

În concluzie 
 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.36 

alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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, 
 Propunem spre aprobare documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiții  „Modernizare strada Infanteriei” - varianta 1, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) =  820,432 mii lei,   



                respectiv                                          184,396 mii euro (1 euro = 4,45 lei) 
din care: 

- construcții+montaj (C+M)                                =  695,503 mii lei,  

               respectiv                        156,317 mii euro          

Durata de realizare a investiției = 3 luni 
 

   
            Director executiv,                                                                                Șef Serviciu, 
                 Maria Nuţă                                                                                 Marian Deselnicu 
 
 
 
                 Consilier Juridic,                                                                                    Întocmit, 
                  Isabela Cruceru                                                                             insp. Laura Georgescu 
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