
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de 

perete): Purcarului, Popova, Jianu” 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.12.2017; 
          Având în vedere raportul nr.175479/2017 întocmit de Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii  prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut 
apă, de tip cişmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi ale 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 pentru obiectivul 

de investiţii “Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de perete): 
Purcarului, Popova, Jianu”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

 
            I. pentru FÂNTÂNA POPOVA 

1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA): 214,281 mii lei  
           din care construcţii+montaj (C+M)                      144,869 mii lei 
                      (inclusiv TVA)   

        2. Durata de realizare a investiţiei:               3 luni 
        3. Capacităţi: 
        -  suprafaţă teren: 590 mp. 
        -  suprafaţă construită: 15 mp. 
        -  suprafaţă construită desfăşurată: 15 mp. 
 
       II. pentru FÂNTÂNA JIANU 

 1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA): 176,765 mii lei  
           din care construcţii+montaj (C+M)                      124,670 mii lei 
                      (inclusiv TVA)   

        2. Durata de realizare a investiţiei:               3 luni 
        3. Capacităţi: 



  

        -  suprafaţă teren: 200 mp. 
        -  suprafaţă construită: 13.10 mp. 
        -  suprafaţă construită desfăşurată: 13.10 mp. 
 
       III. pentru FÂNTÂNA PURCARULUI 

1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA): 141,531 mii lei  
           din care construcţii+montaj (C+M)                      100,196 mii lei 
                      (inclusiv TVA)   

        2. Durata de realizare a investiţiei:               3 luni 
        3. Capacităţi: 
        -  suprafaţă teren: 51,00 mp. 
        -  suprafaţă construită: 9,48 mp. 
        -  suprafaţă construită desfăşurată: 9,48 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 Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

        INIŢIATOR, AVIZAT, 
          PRIMAR, 
     Mihail GENOIU 

PT. SECRETAR,   
  Ovidiu MISCHIANU 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.              /                                              
                                                                                                                  Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                         
                  Mihail Genoiu 
 
 

RAPORT 
Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 

privind aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  
pentru obiectivul de investiții 

  „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cişmele (de perete):  
Purcarului, Popova, Jianu” 

 
 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL  
 
FÂNTÂNA POPOVA 
 
Necesitate şi oportunitate 

Fantana Popova este probabil cea mai veche dintre fantanile din orasul Craiova. Construcţia executată la 
începutul sec. al XVII-lea, înainte de 1613, a fost refăcută în 1651-1652 de către domnitorul Matei Basarab.. În a doua 
jumătate a sec. al XVIII-lea, după 1775, fântâna este reparată  de către Alexandru Vodă Ipsilanti. În anul 
1905, proprietarul din acea epocă, Constantin N. Michail, o restaurează din nou.În anul 1957 are loc o 
reparaţie generală.  

De aici încolo, nu mai sunt consemnate menţiuni privind intervenţii capitale asupra fântânii, dar este de 
presupus că au mai avut loc reparaţii locale şi în urma marelui cutremur din anul 1977, precum şi în urma cutremurelor 
mai mici din anii 1986, 1990, 2004, 2005 şi poate chiar după 2013. Se poate presupune că intervenţiile efectuate au avut 
caracter local, de reparaţii ale tencuielii, zugrăveli, şi eventuale înlocuiri ale elementelor degradate ale şarpantei şi 
învelitorii. 
(Conform Studiu  istorico-arhitectural elaborat  de drd. arh. Corina Lucescu, Specialist in domeniul monumentelor 
istorice, atestat MCC, Nr.329S/21.07.2008, anul 2015.)   
Amplasament  

FÂNTÂNA POPOVA, cea mai veche fântână-cişmea, este situată în sudul municipiului 
Craiova, în actualul cartier Româneşti, la capătul străzii Fântâna Popova, capăt în care pătrund alte trei 
străzi: strada Popova, strada Nedeia şi strada Bucura.Fântâna se afla pe drumul vechi al Orevii, spre 
Bechet. 

În inventarul domeniului public al municipiului Craiova, FÂNTÂNA POPOVA figurează ca 
fiind amplasată pe o zonă verde în suprafaţă de 590 mp.  
Vecinatatile terenului sunt urmatoarele: 

Fântâna Popova se află amplasată proprietatea domeniului public, pe un teren de tip scuar, aflat la 
capătul străzii Fântâna Popova, zonă în care se intersecteză cu străzile  Popova, Nedeia şi Bucura. 
Suprafetele totale sunt urmatoarele: 

− Suprafata construita existenta   15.00 mp 
− Suprafata desfasurata existenta  15.00 mp 

 
Descrierea investiţiei 
Construcţia existentă 
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Terenul pe care se află fântâna-cişmea are într-adevăr o suprafaţă verde care însă nu este 
amenajată şi nici întreţinută. În jurul fântânii se află un dalaj din plăci de beton înierbate din care se 
formează două alei înguste, una spre accesul dinspre est şi o altă alee spre nord, cele două alei unindu-
se printr-o alee perimetrală pe direcţia nord-est. Spre vest, accesul principal este protejat parţial, 
printr-o placă din beton simplu. 

FÂNTÂNA POPOVA este o construcţie masivă, de forma unui cub cu latura de aprox. 4,20 
m, având o suprafaţă construită de cca. 15,00 mp. Construcţia este realizată din zidărie de cărămidă, 
cu o grosime a zidurilor de cca. 45 cm (inclusiv tencuiala). Cele patru faţade ale construcţiei sunt 
orientate astfel: - faţada principală: spre vest - faţadele laterale aferente faţadei principale: spre sud 
(dreapta) şi nord (stânga) - faţada din spate: spre est 

La baza soclului se află un bazin dreptunghiular de acumulare a apei, jgheabul din piatră al 
fântânii, în trecut folosit şi pentru adăpatul vitelor. Bazinul de acumulare are 4 ţevi de scurgere a apei. 
Din cauza construcţiilor edificate şi a fenomenelor naturale, izvorul a secat, fântâna fiind branşată la 
reţeaua publică de apă potabilă fără precizarea anului când s-a petrecut acest lucru. 

Acoperişul este înalt şi ascuţit, cu pantă puternică (cca. 45°). Şarpanta din lemn, probabil pe 
scaune, are patru ape principale, cu alte patru ape secundare, realizate pe colţuri. Învelitoarea actuală 
este din şindrilă bituminoasă solzi, colorate în verde. Streaşina, închisă, este înconjurată de o pazie 
traforată după model popular oltenesc. În vârf, acoperişul are un accent metalic sub formă de piramidă 
etajată, terminată cu o săgeată cu vârf conic. 

Construcţia executată la începutul sec. al XVII-lea, înainte de 1613, a fost refăcută în 1651-
1652 de către domnitorul Matei Basarab. Este probabil că acestei refaceri i se datorează forma şi 
structura actuală, pentru că pisania, în litere chirilice menţionează că fântâna a fost făcută după ce era 
părăsită, şi fiind întemeiată. Fântâna este reparată în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, după 1775, 
de către Alexandru Vodă Ipsilanti.  

Ulterior, construcţia trece peste cutremurele majore din anii 1802, 1889, fără a exista alte 
menţiuni privind posibile intervenţii asupra ei, până în anul 1905, când are loc o resturare din nou, aşa 
cum menţionează noul ei proprietar Constantin N. Michail. Este mai mult decât probabil că forma şi 
structura din 1652 sunt păstrate, având în vedere marele respect datorat domnitorului Matei Basarab, 
de aici şi sintagma cuprinsă în pisanie: „ ...am restaurat-o din nou şi în urma serviciului divin a 
sfinţirei apelor am slobozit-o ...” 

Probabil că în urma cutremurului din anul 1940, fântâna suferă şi ea o serie de degradări, 
astfel încât în anul 1957 are loc o reparaţie generală.  

De aici încolo, nu mai sunt consemnate menţiuni privind intervenţii capitale asupra fântânii, 
dar este de presupus că au mai avut loc reparaţii locale şi în urma marelui cutremur din anul 1977, 
precum şi în urma cutremurelor mai mici din anii 1986, 1990, 2004, 2005 şi poate chiar după 2013. Se 
poate presupune că intervenţiile efectuate au avut caracter local, de reparaţii ale tencuielii, zugrăveli, 
şi eventuale înlocuiri ale elementelor degradate ale şarpantei şi învelitorii. 

Forma şi structura actuală par să conserve forma şi structura din prima refacere de la 1652, 
singura intervenţie, la o primă cercetare in situ, care este total neadecvată fiind materialul actual al 
învelitorii – şindrilă bituminoasă vopsită în verde. Forma acoperişului este specifică unei învelitori din 
lemn – şindrilă, aşa cum s-a executat la alte numeroase ctitorii ale lui Matei Basarab. În fapt şi 
vocabularul morfologic al faţadelor indică apartenenţa construcţiei la stilul epocii lui Matei Basarab: 
cornişa, asiza din cărămizi în zimţi, colonetele angajate, nişele-ocniţe, arcul trilobat, retragerile 
succesive în adâncime a elementelor. 

 
Situatia existenta a constructiei: 
 La cercetarea in situ, degradarile monumentului istoric au fost consemnate doar prin 
vizualizare şi fotografiere, nefiind posibil un acces în interiorul construcţiei.  
 In prezent, Fantana-cişmea Popova se gaseste intr-o stare generala bună. Monumentul istoric 
FANTANA POPOVA prezinta insa o serie de degradari datorate unor diversi factori:  
•Degradari fizico-mecano-chimice datorate conditiilor climatice:  

- exfolieri pete locale si mici lacune ale tencuielii; 
- crapaturi si lacune ale jgheabului de piatra;  
- depuneri de cruste diverse, numeroase pete, crapaturi si lacune ale bazinului de acumulare  
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- strat de rugina pe ţevile de apa  
- golul de vizitare de pe fatada din spate (estica) este deschis si neprotejat; 
- levigare si iesire din orizontalitate a placii de beton din fata accesului principal precum si a 
dalelor de beton ale incintei. 

•Degradari datorate interventiei si/sau non-interventiei umane:  
- învelitoarea actuală din şindrilă bituminoasă, deşi în stare acceptabilă, este total 
necorespunzătoare statutului de monument istoric  
- lipsa unui trotuar înconjurător al monumentului istoric  
- dalaj necorespunzător în incintă;  
- lipsa amenajării spaţiului verde al incintei 
- zone mari lipsă în zidul-parapet (din bolovani de piatră şi elemente disparate din cărămidă) 
precum şi intervenţii de reparare cu mortar executate rudimentar  
- lipsa unor numeroşi stâlpi montanţi scurţi ai zidului-parapet  
- lipsa elemente orizontale de închidere între stâlpii-montanţi  
- porţile metalice batante ale împrejmuirii sunt total necorespunzătoare statutului de 
monument istoric şi în plus ele prezintă deformări şi zone ruginite  
- lipsa unui iluminat arhitectural  
- lipsa însemnului de monument istoric 

Coeficientii de ocupare a terenului existenti sunt: 
 POT = 2.00% 
 CUT = 0.02 
 Constructia consolidata nu sufera modificari in structura functionala si structurala, astfel incat 
indicatorii urbanistici POT si CUT raman neschimbati. 
 
Statutul juridic al terenului ocupat 

Aceasta fantana face parte din patrimoniu public local fiind cuprinsa in inventarul bunurilor care alcatuieste 
domeniul public al municipiului Craiova – Anexa 2 la H.G. nr. 965/2002 modificata si completata cu H.G. nr. 
141/2008, pozitiile 5376 / 340 şi 630. 

 
CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA: 
Expertiza obiectivului monument Fantana Popova, din Strada Fantana Popova, la capatul 

strazii, Municipiul Craiova, a fost realizata pentru lucrari de interventie si reabilitare, astfel: 
 -se va curata jgheabul de scurgere a apei, se va reface tencuiala impermeabila; 
 -se vor reface zonele din jurul jgeabului deteriorate, deasemeni, soclul din acceasi zona; 
 -se vor construi trotuare din beton cu dop de bitum si panta 5% in jurul constructiei; 
 -se va revizui sarpanta si invelitoarea. Se vor completa contravantuirile si clestii lipsa si se vor 
inlocui elementele deteriorate; 
 Interventiile enumerate mai sus  nu afectează integritatea structurii de rezistenta si nici regimul 
de incarcare a construcției existente. 
 Legaturile intre pereti la colturi, ramificatii si intersectii sunt realizate prin teserea zidariei. 
Aceste legaturi nu sunt deteriorate la data expertizarii constructiei. 
 Zidaria este bine alcatuita din punctul de vedere al teserii si al suprapunerii elementelor in 
randurile succesive si a grosimii rosturilor verticale si orizontale. 
 Teserile la intersectiile peretilor sunt bine realizate, iar rosturile sunt bine umplute atat cele 
verticale, cat si cele orizontale. 
 Planseul din beton peste parter descarca pe zidurile structurale. 
 Zidaria este realizata din caramida plina presata de 37,5 cm grosime (fara tencuiala) mai mare 
decat grosimea minima necesara pentru aceasta zona seismica, conform CR6/2006. 
 Sarpanta reazema prin intermediul popilor pe zidurile de structura. 
 Nu se stie nici o interventie in timp asupra constructiei in sensul de consolidare. 
 Adancimea  de fundare este la 1,15 m de la cota terenului natural. 
 Topografia amplasamentului: teren plan si stabil. 
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 Conform expertizei tehnice: cladirea se incadreaza  in clasa III de risc seismic cu R3=0,691, 
adica se realizeaza rezistenta, stabilitatea si siguranta local si in ansamblu a cladirii reabilitate. 

 
DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR REZULTATE CA NECESARE 

DE EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA 
Interventiile conform temei beneficiarului (Certificat de Urbanism nr. 595 din 22.04.2015) si a 

expertizei tehnice intocmite in anul 12.2015,  sunt: 
1. Amenajarea amplasamentului: reabilitare împrejmuire, amenajare peisagistică a zonei verzi, amenajare 
spaţiu de socializare. 
2. Dotarea cu iluminat decorativ. 
3. Reabilitarea bazinului de apă şi a jgheabului aferent. 
4. Refacerea pavimentului deteriorat din jurul fântânii. 
5. Refacerea tencuielilor. 
6. Realizarea unui trotuar de gardă. 
7. Revizuirea şarpantei şi înlocuirea completă a învelitorii; se vor completa contravantuirile si clestii lipsa si 
se vor inlocui elementele deteriorate. 
  
LUCRARI  DE ARHITECTURA 

Pentru aceasta interventie se va monta schela pe exteriorul cladirii si se vor executa urmatoarele operatiuni: 
 

Situatia propusa a constructiei: 
     -Tencuiala actuală care prezintă exfolieri, pete locale si mici lacune, se va decapa şi inlocui.  

-Se va desface invelitoarea, total inadecvată statutului de monument istoric, si se va inlocui. Dupa 
desfacerea acesteia se vor completa sau inlocui elementele de lemn degradate ale sarpantei.  
-Jgheabul de piatra al bazinului se va curata integral.  
-Bazinul de apa se va curata integral.  
-Golul de vizitare se va inchide si va fi protejat de o usita din tabla de otel. 
-Placa de beton din fata accesului si dalele de beton ale incintei vor fi desfacute si inlocuite; 
-Se va realiza un trotuar de gardă în jurul construcţiei, din beton cu dop de bitum şi pantă 5%.  

 
Situatia propusa a amenajarii terenului: 

-Zidul-parapet împrejmuitor, (din bolovani de piatră şi elemente disparate din cărămidă) se va 
reabilita – se va curata, se vor completa zonele lipsă, se vor reface/completa stalpii-montanţi scurţi 
ai parapetului, se vor monta noi elemente din lemn orizontale.  
- Portile metalice batante se vor indeparta. 
-Se va amenaja un spaţiu verde plantat cu diversi arbusti decorativi. 
-Se va amenaja un spatiu de socializare în zona din jurul fântânii, dotat cu băncuţe şi pubele de 
gunoi.  Zona de socializare are forma unui amplu semicerc, fiind despărţită de zona verde printr-un 
gard viu, iar pavajul este din piatră naturală poligonală antiderapantă în culorile beige şi cream. 
- De-a lungul gardului viu se vor monta rigole de scurgere din beton, înglobate.  
-Pentru iluminatul architectural al fantanii se vor monta reflectoare si se vor incastra in pavaj 
spoturi pentru iluminatul ambiental al zonei amenajate 
-Langa accesul principal al fantanii va fi amplasat un panou de marcare a monumentului istoric 

 
FINISAJE PROPUSE 
Lucrarile  propuse  pentru finisarea constructiei: 

PAVAJE: 
-dale din piatra naturala poligonala antiderapanta in culorile beige si cream; 
PERETI: 
-tencuiala praf de piatra driscuita fin in doua nuante, si anume: culoare RAL 9001 si culoare RAL 
9016 
TAMPLARIE: 
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-usita din tabla de otel, prevazuta cu sistem antiefractie, colorata cu vopsea – culoare RAL 9016; 
Prin lucrările de reabilitare (arhitectură şi amenajare teren) fântâna-cişmea monument istoric 

cunoscută sub numele de FÂNTÂNA POPOVA se va reintegra în circuitul socio-cultural-turistic, 
devenind nu numai un pol de convergenţă socială ci şi o atracţie turistică, atât pentru locuitorii  
cartierului cât şi pentru cei care tranzitează zona. Prin reabilitarea funcţiunii de fântână-cişmea, 
monumentul istoric devine un martor viu al dezvoltării urbane a municipiului Craiova, participând 
activ la prezervarea imaginii istorice a oraşului. 
 
LUCRARI DE STRUCTURA 
Descrierea solutiei constructive 
    Conform expertizei tehnice constructia se incadreaza in clasa III de risc seismic, deci nu are nevoie 
de interventii structurale. 

−Se va revizui sarpanta si invelitoarea. 
−Se vor completa contravanturirile si clestii lipsa si se vor inlocui elementele deteriorate.          

 Proprietarul are obligatia ca in cazul unor situatii care pun in pericol rezistenta si stabilitatea 
constructiei, sa asigure luarea masurilor de interventie provizorie stabilite de proiectant si/sau expert. 
 
INSTALATII SANITARE 
Alimentarea cu apa rece 
       - Distribuţia de apã rece se va reabilita prin inlocuirea conductelor existente cu tevi noi din PPR. 
In cazul in care se va considera ca aceste lucrari pot afecta structura de rezistenta a fantanii se vor 
inlocui doar tronsoanele accesibile, inclusiv robinetul de inchidere. 
      - Se prevede înlocuirea partiala a instalaţiei de la fantana de perete, care va fi alimentata în 
continuare de la reteaua stradala de alimentare cu apa.  
    - Evacuarea apei din fantana se va face gravitational prin intermediul unor jgheaburi de scurgere 
existente 
INSTALATII DE INCALZIRE 
            Nu sunt prevazute instalatii de incalzire. 
INSTALATII DE VENTILATIE-CLIMATIZARE 
            Nu sunt prevazute instalatii de ventilatie-climatizare. 
INSTALATII ELECTRICE 
−Instalatia electrica de iluminat va fii echipata cu proiectoare LED de exterior 
−Iluminatul ambiental, unde se folosesc proiectoare incastrate in pavaj, cu LED,  
−Se va amplasda un tablou electric pe un soclu de beton 
−Se va realiza o priza de pamant  
 
La toate obiectivele existente, in urma desfacerilor se vor constata cantitatile reale necesare a fi 
inlocuite, intocmindu-se proces verbal de constatare intre beneficiar si constructor in baza 
caruia se vor deconta cantitatile de lucrari. 
 
CONSUMURI DE UTILITATI 
 Toate utilitatile sunt asigurate in incinta, nu sunt necesare racorduri si bransamente noi.  

Nu se depasesc consumurile initiale avand in vedere pastrarea functiunilor initiale. 
Imbunatatirea sistemelor de distributie apa, conduce la reducerea consumurilor. 
 
 
FÂNTÂNA JIANU 
 
Necesitate si oportunitate 

FÂNTÂNA JIANU a fost construită de către Hagi Stan Jianu, epitrop al averii boierilor 
Obedeanu, în perioada 1790-1796, într-o mahala de la marginea Craiovei de atunci, pe valea pârârului 
Jianu, loc numit Valea lui Jianu (la intrarea în Grădina Botanică de azi). Locul era un popas al 
căruţaşilor, pentru adăparea animalelor. În timp, fântâna a devenit una din sursele principale de 
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alimentare cu apă ale mahalalei şi nu numai, sacagii vânzând apă de aici în tot oraşul. În perioada 
interbelică au fost realizate intervenţii asupra formei fântânii, în două etape: una de până la anul 1928  
şi una în anul 1930, intervenţie care a avut un caracter major asupra fântânii. În perioada 1952-1954, 
FÂNTÂNĂ-CIŞMEA JIANU este integrată în cadrul grădinii botanice, fiind amenajată ca un punct 
spectaculos al sectorului Fitogeografia Olteniei ce reprezenta, ca o hartă în miniatură, vegetaţia din 
Oltenia.  

În anul 1970, fântâna beneficiază de lucrări de amenajare. În perioada 1970-2014, FÂNTÂNA 
JIANU a beneficiat de mai multe intervenţii, acestea însă au avut caracter local de întreţinere şi 
reparaţii – curăţare, igienizare, zugrăvire, etc. În toată această perioadă, accesul direct şi împrejmuit 
dinspre strada Iancu Jianu este păstrat. Odată cu reabilitare grădinii botanice din anul 2015, a fost 
amenajată, relativ şi zona din jurul FÂNTÂNII JIANU: s-a renunţat la gardul din plasă metalică, 
ruginit, s-a înlocuit plăcuţa ruginită cu istoricul fântânii, s-a renunţat la accesul direct din strada Iancu 
Jianu. 
(Conform Studiu  istorico-arhitectural elaborat  de drd. arh. Corina Lucescu, Specialist in domeniul monumentelor 
istorice, atestat MCC, Nr.329S/21.07.2008, anul 2015.) 
Amplasament 

Fântâna Jianu este situată în partea de nord-vest a municipiului Craiova, în cartierul 
Brestei, fiind amplasată în prezent în cadrul Grădinii Botanice „Alexandru Buia”, aflată între 
străzile Iancu Jianu, Constantin Lecca şi B-dul Nicolae Titulescu. 

În inventarul domeniului public al municipiului Craiova, Fântâna Jianu figurează ca fiind 
amplasată pe o zonă verde, în suprafaţă de 200 mp, încadrată în Grădina Botanică. Obiectivul nu are 
cadastru, studiu istoric sau relevee executate anterior şi nu are cartea construcţiei. Fântâna încă mai 
este alimentată cu apă de izvor; posibil să fie şi o alimentare cu apă din reţeaua publică, dar nu suntem 
în posesia unor informaţii certe. Lângă fântână se află o platformă pătrată, din beton, probabil pentru 
branşamentul alimentării cu apă şi al canalizării. 

FÂNTÂNA JIANU are adresa postală pe strada Iancu Jianu nr. 9, fiind amplasată în cadrul 
Grădinii Botanice „Alexandru Buia”, care este identificată prin adresa postală strada Iancu Jianu nr. 9. 
Până în anul 2015, FÂNTÂNA JIANU avea o intrare directă din strada Iancu Jianu. În prezent ea se 
află integral inclusă în grădina botanică, având acces doar prin aceasta.    
 
Suprafetele totale sunt urmatoarele: 
- suprafata construita existenta: 13.10 mp 
- suprafata desfasurata existenta: 13.10 mp 
 
Descrierea investiţiei  
Constructia existenta 

În cadrul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii din Grădina Botanică, efectuate în luna mai 
2015 de către municipalitatea craioveană a fost amenajată, relativ, şi zona din jurul Fântânii Jianu, 
renunţându-se la accesul direct din strada Iancu Jianu, acesta fiind înlocuit cu un acces direct din aleea 
grădinii, printr-o rampă cu trepte largi, pavimentate cu asfalt colorat. Imaginea actuală a Fântânii 
Jianu, anul 2015, se datorează unor intervenţii efectuate în perioada interbelică, ultima fiind în anul 
1930. 

Fântâna propriu-zisă este o construcţie semi-deschisă, de tip foişor, formată   dintr-o 
construcţie de plan pătrat şi o construcţie-anexă semicirculară alipită peretului vestic.  

Bazinul de apă, situat sub nivelul de călcare, la -1,30 m, se află în incinta pătrată, cu latura 
interioară de 1,90 m, care este protejată de trei ziduri din zidărie de piatră naturală, calcaroasă, semi-
îngropate, având o grosime de cca. 42 cm, care sunt prinse la colţuri prin patru stâlpi realizaţi aceeaşi 
zidărie de piatră naturală, calcaroasă.  

Accesul la bazinul de apă se realizează pe zona de est, printr-o scară într-o rampă, având 
trepte din piatră naturală. Scara este protejată, lateral, prin două ziduri-parapet din piatră naturală 
calcaroasă, edificate în continuarea zidurilor de incintă. Zidurile de incintă şi zidăria-parapet sunt 
protejate prin balustrade din piatră tăiate cu două pante. Bazinul de apă, având patru guri de apă, este 
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protejat de un jgheab din piatră în formă de U. Incinta bazinului este placată cu două rînduri din plăci 
de piatră. 
Situatia existenta a constructiei: 
 La cercetarea in situ, degradarile monumentului istoric au fost consemnate doar prin 
vizualizare şi fotografiere, nefiind posibil un acces în interiorul construcţiei.  
 In prezent, Fantana-cişmea Jianu se gaseste intr-o stare generala buna.  
 Monumentul istoric FANTANA JIANU prezinta insa o serie de degradari datorate unor diversi 
factori:  

− Degradari fizico-mecano-chimice datorate conditiilor climatice:  
− fisuri, exfolieri pete locale şi mici lacune ale tencuielii 
− crăpături şi lacune ale jgheabului de piatră  
− depuneri de cruste diverse ale bazinului de acumulare   
− strat de rugină pe ţevile de apă 
− degradarea treptor din piatră ale scării  

•Degradari datorate interventiei si/sau non-interventiei umane:  
- incinta aferentă bazinului de apă este inundată, probabil sistemul de instalaţii (alimentarea cu apă 

şi canalizarea) fiind defect 
− lipsa elementului decorativ tip stemă din caseta faţadei principale (estică) 
− învelitoarea actuală din ţiglă solzi, deşi în stare acceptabilă, prezintă totuşi elemente degradate  
− învelitoarea din tablă vopsită a construcţiei-anexă, deşi în stare acceptabilă, este total 

necorespunzătoare statutului de monument istoric  
− balustrada, din piatră tăiată cu două pante, a zidurilor de incintă şi a zidăriei-parapet prezintă 
degradări şi piese lipsă 

− lipsa unui trotuar de protecţie în jurul monumentului istoric, în partea vestică a fântânii 
existând doar urmele unui trotuar din beton  

− dalaj necorespunzător în incintă: dale din piatră incomplete, ciobite şi cu depuneri de cruste 
− lipsa amenajării spaţiului verde al incintei 
− lipsa unui iluminat arhitectural corespunzător 
− lipsa însemnului de monument istoric 

   
Coeficientii de ocupare a terenului existenti sunt: 
 POT = 5.55% 
 CUT = 0.05 
 Constructia reabilitata nu sufera modificari in structura functionala si structurala, astfel incat 
indicatorii urbanistici POT si CUT raman neschimbati. 
 
Statutul juridic al terenului ocupat 

Aceasta fantana face parte din patrimoniu public local fiind cuprinsa in inventarul bunurilor care alcatuieste 
domeniul public al municipiului Craiova – Anexa 2 la H.G. nr. 965/2002 modificata si completata cu H.G. nr. 
141/2008, pozitiile 5377/341. 
 

CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA: 
Expertiza obiectivului monument Fantana Jianu, din Strada Iancu Jianu, Nr. 5, Municipiul Craiova, a fost 

realizata pentru lucrari de interventie si reabilitare, astfel: 
 -se vor desface dalele si se vor inlocui cu unele noi; 
 -se va consolida radierul prin injectarea fisurilor cu lapte de ciment si executarea unei 
suprabetonari de 5 cm armata cu plasa Ø8/10 cm din OB37; 
 -se va redimensiona sistemul de preluare a apelor izvorului (jgheab) astfel incat acesta sa nu 
inunde incinta fantanii si sa se infiltreze la fundatii; 
 -se vor desface caramizile puse sub coloane si se vor inlocui cu piatra asa cum au fost facute 
initial completandu-se tot cu mortar M-10 Z (var-ciment). 
 -se vor reface blaturile parapetului atat pe zona fantanii cat si a scarilor. Acesta se va realiza cu 
dale din piatra asa cum a fost initial pentru a nu strica aspectul constructiei; 
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 -la coloanele rotunde si capiteluri fisurile vor fi injectate cu rasini epoxidice; 
 -se vor revizui elementele sarpantei, se vor monta clestii si contravantuirile lipsa, se se vor 
inlocui elementele deteriorare; 
 -se va completa sau inlocui invelitoarea cu aceleasi materiale cu care este executata in prezent; 
 -se vor realiza in jurul constructiei trotuare etanse din beton cu dop de bitum si panta 5%. 
 
RECOMANDARI: 
 Fata de cele de mai sus recomandam urmatoarele: 
 -consolidarea blocurilor de fundare prin subzidire cu materiale din beton armat si la latimi care 
sa asigure stabilitate edificiului final; 
 -hidroizolarea fundatiei conform normativelor in vigoare; 
 -refacerea taluzelor terenului; 
 -dimensionarea sistemului de preluare a apelor izvorului (jgeab) astfel incat acestea sa nu 
inunde incinta fantanii; In acest mod se evita stagnarea apelor si infiltrarea lor la fundatii; 
 -inlocuirea dalelor existente 

 
 Interventiile enumerate mai sus  nu afecteaza integritatea structurii de rezistenta si nici regimul 
de incarcare a constructiei existente. 

Legaturile dintre pereti la colturi, ramificatii si intersectii sunt realizate prin teserea zidariei. 
Aceste legaturi nu sunt deteriorate la data expertizarii constructiei. 
 Zidaria este bine alcatuita din punctul de vedere al teserii si al suprapunerii elementelor in 
randurile succesive si a grosimii rosturilor verticale si orizontale. 
 Teserile la intersectiile peretilor sunt bine realizate, iar rosturile sunt bine umplute atat cele 
verticale cat si cele orizontale. 
 Planseul din beton peste parter descarca pe zidurile structurale. 
 Zidaria este realizata din piatra fara tencuiala, grosime mai mare pentru aceasta zona seismica, 
conform CR6/2006. 
 Sarpanta reazema, probabil, prin intermediul unui singur pop pe mijlocul planseului si pe 
zidurile structurii. 
 Nu se stie nici o interventie in timp asupra constructiei in sensul de consolidare. 
 Adancimea de fundare este la cota terenului natural. 
 Topografia amplasamentului: teren plan si stabil. 
Conform expertizei tehnice: cladirea se incadreaza  in clasa III de risc seismic cu R3=0,691, adica se 
realizeaza rezistenta, stabilitatea si siguranta local si in ansamblu a cladirii reabilitate, respectand 
conditiile de mai sus. 
 

DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR REZULTATE CA NECESARE 
DE EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA 

Interventiile conform temei beneficiarului (Certificat de Urbanism nr. 598 din 23.04.2015) si a 
expertizei tehnice intocmite in 12-2015,  sunt: 

1. se  prevede amenajarea peisagistica a zonei verzi; 
2. se prevede dotarea cu iluminat decorativ; 
3. se vor inlocui invelitorile cu acelasi material – invelitoare ceramica tigla solzi cu care este executata 

in prezent fantana propriu-zisă; 
4. se vor realiza trotuare etanse din beton cu dop de bitum si panta de 5% in jurul constructiei; 
5. se vor desface dalele si se vor inlocui cu unele noi; 
6. se vor desface dalele cu care sunt finisate treptele si se vor inlocui cu dale din piatra naturala  asa 

cum au fost initial. 
 
LUCRARI  DE ARHITECTURA  

Pentru aceasta interventie se va monta schela pe exteriorul cladirii si se vor executa urmatoarele operatiuni: 
 
Situatia propusa a constructiei: 
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− Tencuiala actuala se va reabilita: 
− Fisurile existente în tencuiala ce imită o zidărie de piatră buciardată, precum şi cele din 

zona coloanelor, capitelurilor şi arcelor în plin cintru, ancadramentelor, vor fi reparate. 
− Tencuiala aferentă bolţii pe pandantivi, a nişei şi a construcţiei-anexă se va decapa şi se va 

înlocui cu tencuiala praf de piatra driscuita fin culoare RAL 9016. 
− Se va desface invelitoarea fântânii propriu-zise, si se va inlocui cu acelaşi tip de învelitoare 

ceramica – ţiglă solzi. Dupa desfacerea acesteia se vor completa sau inlocui elementele de 
lemn degradate ale sarpantei.  

− Se va desface invelitoarea din tablă vopsită a construcţiei-anexă, total inadecvată statutului 
de monument istoric, si se va inlocui cu una din ceramică – ţiglă solzi. Dupa desfacerea 
acesteia se vor completa sau inlocui elementele de lemn degradate ale sarpantei.  

− Elementul de accent – varful metalic va fi curatat şi remontat. 
− Se vor completa zonele lipsa ale balustradei de piatră de peste parapetul de piatra.  
− Atat treptele cat si dalajul de beton si piatra al incintei bazinului (de la cota -1.30m) se vor 

desface si se vor inlocui cu piatra naturala poligonala antiderapanta culoare cream. 
− Soclul se va curata si se va completa acolo unde este cazul.  
− Tirantii de lemn cu elemente sculpturale cat si paziiile din lemn se vor curata.  
− Asiza din caramizi va fi curatata de zugraveala actuala.  
− Pe fatada de est se propune aplicarea stemei actuale a Craiovei. 
− Bazinul de apa şi jgheabul de piatră aferent vor fi reabilitate. 
− Uşiţa metalică a golului de vizitare aferentă construcţiei-anexă, va fi reabilitată. 
− Se va realiza un trotuar de garda in jurul construcţiilor.  

 
Situatia propusa a amenajarii terenului: 

− Trotuarul realizat din asfaltat rosu cu trepte de acces spre fântână, va fi decapat si va fi 
inlocuit. 

− Se va amenaja un spatiu de socializare în zona din jurul fântânii, dotat cu băncuţe şi pubele 
de gunoi.  Zona de socializare are formă poligonală, fiind despărţită de zona verde printr-
un gard viu şi elemente decorative din piatră, iar pavajul este din piatră naturală poligonală 
antiderapantă în culorile beige şi cream. 

− Se va amenaja un spaţiu verde. 
− Pentru iluminatul architectural al fantanii se vor monta reflectoare si se vor incastra in 

pavaj spoturi pentru iluminatul ambiental al zonei amenajate 
− Langa accesul principal al fantanii va fi amplasat un panou de marcare a monumentului 

istoric 
 
FINISAJE PROPUSE: 
Lucrarile  propuse  pentru finisarea constructiei: 
PAVAJE: 
− dale din piatra naturala poligonala antiderapanta in culorile beige si cream. 
PERETI: 
− tencuiala praf de piatra driscuita fin in doua nuante, si anume: culoare RAL 9016 
− zidărie aparentă din piatră naturală 
TAMPLARIE: 
- usita din tabla de otel, prevazuta cu sistem antiefractie, colorata cu vopsea – culoare RAL 9016; 
ACOPERIS: 
- invelitoare ceramica tigla solzi 

Prin lucrările de reabilitare (arhitectură şi amenajare teren) fântâna-cişmea monument istoric 
cunoscută sub numele de FÂNTÂNA JIANU se va reintegra în circuitul socio-cultural-turistic, devenind nu 
numai un pol de convergenţă socială ci şi o atracţie turistică, atât pentru locuitorii cartierului cât şi pentru cei 
care vizitează grădina botanică, adăugând o plus valoare acesteia. Prin reabilitarea funcţiunii de fântână-
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cişmea, monumentul istoric devine un martor viu al dezvoltării urbane a municipiului Craiova, participând 
activ la prezervarea imaginii istorice a oraşului. 
LUCRARI DE STRUCTURA 
Descrierea solutiei constructive: 
 Conform Expertizei Tehnice nr. 132 se propun urmatoarele interventi: 
           - Se vor desface dalele  
           - Se va consolida radierul  
           - La coloanele rotunde si capiteluri fisurile vor fi injectate cu rasini epoxidice; 
           - Pentru sarpanta se vor monta clestii si contravantuirile lipsa, precum si inlocuirea elementelor 
deteriorate. 
            - Zona de fundatie ce sustine zidurile circulare se va subzidi  
 
          Proprietarul are obligatia ca in cazul unor situatii care pun in pericol rezistenta si stabilitatea 
constructiei, sa asigure luarea masurilor de interventie provizorie stabilite de proiectant si/sau expert. 
 
INSTALATII SANITARE      
Alimentarea cu apa rece: 
          - Daca lucrarile de consolidare o vor permite (fara a deteriora functionarea fantanii) se va reface 
sistemul de preluare a apelor izvorului (sau se va curata canalul de scurgere) pentru evitarea 
deteriorarii fundatiilor. 
INSTALATII DE INCALZIRE 
            Nu sunt prevazute instalatii de incalzire. 
INSTALATII DE VENTILATIE-CLIMATIZARE 
            Nu sunt prevazute instalatii de ventilatie-climatizare. 
INSTALATII ELECTRICE 
−Instalatia electrica de iluminat va fii echipata cu proiectoare LED de exterior 
−Iluminatul ambiental, unde se folosesc proiectoare incastrate in pavaj, cu LED,  
−Se va amplasda un tablou electric pe un soclu de beton 
−Se va realiza o priza de pamant  
 
La toate obiectivele existente, in urma desfacerilor se vor constata cantitatile reale necesare a fi 
inlocuite, intocmindu-se proces verbal de constatare intre beneficiar si constructor in baza 
caruia se vor deconta cantitatile de lucrari. 
 
CONSUMURI DE UTILITATI 
 Toate utilitatile sunt asigurate in incinta, nu sunt necesare racorduri si bransamente noi.  
         Nu se depasesc consumurile initiale avand in vedere pastrarea functiunilor initiale. Imbunatatirea 
sistemelor de distributie apa, conduce la reducerea consumurilor. 
 
 
FÂNTÂNA PURCARULUI 
Amplasament  

Fantana Purcarului este in zona fostei Pietei Vechi a Craiovei, pe strada Matei Basarab nr.11, in 
vecinatatea imediata a fostului Han Putureanu, clasat ca monument istoric.Este amplasata pe un teren de 
colt, in panta, fiind inconjurata de un gard metalic. Imprejmuirea are doua deschideri neinchise, direct spre 
strada 
 
Descrierea investiţiei 
Construcţia existentă 

Constructia din zidarie de caramida, are o forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile de 
2,76m x 3,52m. Inaltimea mica (cca. 2,73m la cornisa) conduce la realizarea unei volumetrii apropiate 
de un cub, avand o singura deschidere – un gol de vizitare neprotejat pe fatada estica. 
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Bazinul de apa este situat la baza fatadei principale, intr-un jgheab de piatra in forma de U, 
avand doua guri de alimentare cu apa. In prezent bazinul si trotuarul adiacent sunt inundate. 

Fantana este inconjurata de un trotuar din dale de beton, extrem de degradat. 
Sarpanta este in patru ape, cu panta domoala, avand invelitoare din olane. Varful metalic cu 

sfera si cruce inalta cu ancora a disparut. 
 
Vecinatatile terenului sunt urmatoarele: 

NORD – proprietati private 
EST - proprietati private 
SUD – proprietate domeniu public – strada Piata Veche 
VEST – proprietate domeniu public – strada Matei Basarab 

 
Suprafetele totale sunt urmatoarele: 
Suprafata construita existenta: 9.48 mp  
Suprafata desfasurata existenta: 9.48 mp 
Coeficientii de ocupare a terenului existenti sunt: 
POT = 18.58% 
CUT =  0.18 
Constructia consolidata nu sufera modificari in structura functionala si structurala, astfel incat 
indicatorii urbanistici POT si CUT raman neschimbati. 
 
Necesitate şi oportunitate 

In prezent, Fantana-cismea Purcarului se gaseste intr-o stare generala de degradare evidenta, datorata unor 
diversi factori: 

− Degradari fizico-mecano-chimice datorate conditiilor climatice:  
- exfolieri pete locale si mici lacune ale tencuielii; 
- crapaturi si lacune ale jgheabului de piatra;  
- depuneri de cruste diverse, numeroase pete, crapaturi si lacune ale bazinului de acumulare  
- strat de rugina pe ţevile de apa  
- deteriorare completa a usitei metalice a golului de vizitare de pe fatada din spate; 
− levigare si iesire din orizontalitate si lacune a dalelor de beton ce compun trotuarul 
inconjurator al fantaniii 

− uzura fizica a invelitorii ceramice 
− uzura fizica a elementelor din lemn ale sarpantei – zona streasinii 

− Degradari datorate interventiei si/sau non-interventiei umane:  
- invelitoarea actuala din olane este in mare masura deteriorata – elemente lipsa si/sau sparte 

- elementele din lemn ale sarpantei – zona streasinii deschise, prezinta degradari datorate    
lipsei stratului de protectie 
- infiltratii de apa in zona inferioara a tencuielii – igrasie 
- bazinul de apa si trotuarul din dreptul acestuia sunt inundate 
- lipsa unui trotuar înconjurător corespunzator statutului de monument istoric  
- dalaj necorespunzător în incintă;  
- lipsa amenajării si intretinerii corespunzatoare a spaţiului verde al incintei 
- imprejmuirea metalica existenta este necorespunzatoare statutului de monument istoric si in 
plus prezinta deformari si zone ruginite, precum si lipsa unor porti in zona celor doua accese 
- lipsa unui iluminat arhitectural  
- lipsa însemnului de monument istoric 

 
Statutul juridic al terenului ocupat 

In inventarul domeniului public al mun. Craiova, Fantana Purcarului figureaza ca fiind amplasata pe o zona 
verde in suprafata de 51 mp. 

 
CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA: 



12 

Expertiza obiectivului monument Fantana Purcarului, din Strada Matei Basarab nr.11, 
Municipiul Craiova, a fost realizata pentru lucrari de interventie si reabilitare, astfel: 
 -se va realiza subfundarea constructiei pe tronsoane alternative, pana la adancimea de inghet, si 
hidroizolarea fundatiilor; 
 -se va decoperta soclul si se vor injecta cu lapte de ciment fisurile si se vor camasui cu plase si 
mortar; 
 -se vor decoperta si reface tencuielile si se vor completa si inlocui caramida deteriorata; 
 -se va inlocui rama si capacul caminului exterior cu unele noi; 
            -se vor reface si inlocui elementele deteriorate ale sarpantei si se vor completa elementele lipsa 
            -se va completa sau inlocui invelitoare ceramica cu olane; 
            -se vor realiza trotuare etanse din beton cu dop de bitum si panta de 5%; 
            -se va asigura evacuarea apelor fantanii prin rigole din beton. 
RECOMANDARI: 

− consolidarea blocurilor de fundare prin subzidire cu materiale din beton armat si la latimi care 
sa asigure stabilitate edificiului final; 

− hidroizolarea fundatiei conform normativelor in vigoare 
− refacerea taluzelor terenului 
− asigurarea evacuarii apelor izvorului si a celor pluviale prin rigole de scurgere din beton; 
− inlocuirea dalelor existente 

 
Interventiile enumerate mai sus  nu afectează integritatea structurii de rezistenta si nici regimul 

de incarcare a construcției existente. 
 Legaturile intre pereti la colturi, ramificatii si intersectii sunt realizate prin teserea zidariei. 
Aceste legaturi nu sunt deteriorate la data expertizarii constructiei. 
 Zidaria este bine alcatuita din punctul de vedere al teserii si al suprapunerii elementelor in 
randurile succesive si a grosimii rosturilor verticale si orizontale. 
 Teserile la intersectiile peretilor sunt bine realizate, iar rosturile sunt bine umplute atat cele 
verticale, cat si cele orizontale. 
 Planseul din beton peste parter descarca pe zidurile structurale. 
 Zidaria este realizata din caramida plina presata de 35 cm grosime (fara tencuiala), grosime 
peste grosimea minima necesara pentru aceasta zona seismica, conform CR6/2006. 
 Sarpanta reazema prin intermediul unui pop central pe planseul din beton al construcţiei. 
 Nu se stie nici o interventie in timp asupra constructiei in sensul de consolidare dupa anul 1943 
cand a fost refacuta. 
 Adancimea  de fundare este la 0,15 m de la cota terenului natural. 
 Topografia amplasamentului: teren plan si stabil. 
 Conform expertizei tehnice: cladirea se incadreaza  in clasa IV de risc seismic cu R3=1,19, 
adica se realizeaza rezistenta, stabilitatea si siguranta local si in ansamblu a cladirii reabilitate. 

 
DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR REZULTATE CA NECESARE 

DE EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA 
− Se vor reface si inlocui elementele deteriorate ale sarpantei 
− Se va completa sau inlocui invelitoarea ceramica cu olane 
− Se vor realiza trotuare etanse din beton cu dop de bitum si panta de 5% 
− Se va asigura evacuarea apelor fantanii prin rigole din beton. 

 
Prin lucrările de reabilitare (arhitectură şi amenajare teren) fântâna-cişmea monument istoric 

cunoscută sub numele de FÂNTÂNA PURCARULUI se va reintegra în circuitul socio-cultural-
turistic, devenind nu numai un pol de convergenţă socială ci şi o atracţie turistică, atât pentru locuitorii  
cartierului cât şi pentru cei care tranzitează zona. Prin reabilitarea funcţiunii de fântână-cişmea, 
monumentul istoric devine un martor viu al dezvoltării urbane a municipiului Craiova, participând 
activ la prezervarea imaginii istorice a oraşului. 
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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  „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de perete): Purcarului, Popova, 
Jianu ”, anexată la prezentul raport, cu următorii indicatori tehnico-economici: 
 

pentru FÂNTÂNA POPOVA 
Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA):  214,281 mii lei 

 Din care C+M (inclusiv TVA)       144,869 mii lei    
 Durata de realizare:                                           3 luni   

Capacităţi: 
− suprafaţa teren: 590 mp 
− suprafaţă construită: 15 mp 
− suprafaţă construită desfăşurată: 15 mp 

 
pentru FÂNTÂNA JIANU 

Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA):  176,765 mii lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)       124,670 mii lei    
 Durata de realizare:                                           3 luni   

Capacităţi: 
− suprafaţa teren: 200 mp 
− suprafaţă construită: 13.10 mp 
− suprafaţă construită desfăşurată: 13.10 mp 

 
     pentru FÂNTÂNA PURCARULUI 

Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA): 141,531 mii lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)       100,196 mii lei    
 Durata de realizare:                                           3 luni   

Capacităţi: 
− suprafaţa teren: 51,00 mp 
− suprafaţă construită: 9,48 mp 
− suprafaţă construită desfăşurată: 9,48 mp         

       
 
 
   

            Director executiv,                                                                                Șef Serviciu, 
                 Maria Nuţă                                                                                 Marian Deselnicu 

 
 
 

             Consilier Juridic,                                                                                  Întocmit, 
        Isabela Cruceru                                                                             insp. Laura Georgescu 
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componente, în cursul execuţiei.

- Reprezentarea infrastructurii este conformă cu informaţiile oferite de către Studiul Geotehnic, autor ing.
geolog Sandra Popescu, 2015. În cursul execuţiei, în urma lucrărilor de reabilitare, aceste informaţii vor
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TAMPLARIE - deteriorata

TENCUIALA - desprinsa

DEGRADARI



Data:
12/2015

AMPLASAMENT :   Strada Matei Basarab, nr. 11, Craiova, jud. Dolj

PROPUNERE PLAN DE SITUATIE

   J40/25308/1992, BUCURESTI
          Tel/Fax: 326.51.17

S.C.SPIRICOM S.R.L.

semnatura

proiectat
intocmit

SPIRICOM

PROIECTANT:

specificatie
sef proiect

nume

Titlul plansei:

  1:200

 scara:

D.A.L.I.

Plansa:

 A.09

Pr. nr.:
83/2015

faza:

Beneficiar:
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT : REABILITARE FANTANI PENTRU
BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) -
FANTANA PURCARULUI

arh. Rodica Tanase

arh. Vasile Panait

arh. Cristina Muresanintocmit

VERIFICAT Semnatura :Referat de Verificare Nr....../........drd.arh.Corina Lucescu atestat MCC, Nr. 329S/21.07.2008

arh. Cristina Muresan REVIZIE 1
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RIGOLE DE SCURGERE
GARD EXISTENT DIN PLASA SUDATA

RIGOLE DE SCURGERE

GARD EXISTENT
DIN PLASA SUDATA
PE SOCLU BETON

GARD EXISTENT
METALIC IMPREJMUIRE
FIER FORJAT PE SOCLU
BETON

PANOU DE MARCARE A
MONUMENTULUI ISTORIC -
insotit de semnul      si un scurt istoric

GARD EXISTENT METALIC IMPREJMUIRE -
FIER FORJAT PE SOCLU DIN BETON

PARTER
PROPRIETATE PUBLICA

PIATA VECHE

N

SUPRAFATA TEREN: 51 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA: 9.48 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA: 9.48 mp
ALEI SI TROTUARE: 22.59 mp
AMENAJARE PEISAGISTICA  A ZONEI VERZI: 18.93 mp

P.O.T.= 18.58 %
C.U.T.= 0.18



Data:
12/2015

arh. Rodica Tanase
AMPLASAMENT :   Strada Matei Basarab, nr. 11, Craiova, jud. Dolj

PROPUNERE PLAN AMENAJARE

   J40/25308/1992, BUCURESTI
          Tel/Fax: 326.51.17

S.C.SPIRICOM S.R.L.

semnatura

proiectat
intocmit

SPIRICOM

PROIECTANT:

specificatie
sef proiect arh. Vasile Panait

nume

Titlul plansei:

  1:50

 scara:

D.A.L.I.

Plansa:

 A.10

Pr. nr.:
83/2015

faza:

Beneficiar:
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT : REABILITARE FANTANI PENTRU
BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) -
FANTANA PURCARULUI

arh. Cristina Muresanintocmit

VERIFICAT Semnatura :Referat de Verificare Nr....../........drd.arh.Corina Lucescu atestat MCC, Nr. 329S/21.07.2008

arh. Cristina Muresan REVIZIE 1

N
3.14

2.
22

2.
00

45
3.14

1.55

±0.00

+0.80

ACCES DIN STRADA

S T R A D A     M A T E I     B A S A R A B

1

6 TR
E

P
TE

30x17 cm

1

SPATIU VERDE
AMENAJAT

ZONA VERDE
NEAMENAJATA

LEGENDA

DENUMIRE SIMBOL SURSA

DALE PIATRA NATURALA
POLIGONALA

- CULOARE CREAM
1

Prelucrat dupa :
http://www.antiquestone.ro/lista-
preturi/poligonala/quartzit-white/
accesat 2016

http://opensin.ro/image/cache/data
/cosuri%20de%20gunoi%
20stradale6-700x700.jpg

PUBELA GUNOI

BANCA

REFLECTOR
LUMINA

http://electrocenter1.com.ar/image
s/reflector%20led%202.jpg

±0.00 +0.80+0.30 +0.50

+0.80

±0.00

+0.30

S-01S-01

A A

BB

1

1

2

2

10
5

3 11

2
28

2.
00

28
2

2 28 2.92 28 2

RIGOLE DE
SCURGERE

RIGOLE DE SCURGERE

GARD METALIC IMPREJMUIRE -
FIER FORJAT PE SOCLU DIN BETON

TROTUAR DALE PIARA NATURALA INIERBATE

DALE PIATRA
NATURALA

GOL DE VIZITARE-
PROTEJAT DE USITA
METALICA

GARD EXISTENT METALIC
IMPREJMUIRE
FIER FORJAT PE SOCLU
BETON

BAZIN APA CU DOUA
GURI DE ALIMENTARE

ZIDARIE CARAMIDA
TENCUITA

TEVI ALIMENTARE APA

RIGOLE DE SCURGERE

PANOU DE MARCARE A
MONUMENTULUI ISTORIC -
insotit de semnul      si un scurt istoric

GARD EXISTENT DIN
PLASA SUDATA

REFLECTOR LUMINA

RIGOLE DE
SCURGERE

ZONA INACCESIBILA
LA CERCETAREA IN SITU

NOTA 1:
- Informaţiile noi survenite în cursul execuţiei, în urma desfacerii şi demantelării unor componente, conform indicaţiilor din proiect, pot genera schimbări şi/sau modificări de soluţii locale.
- Proiectantul general va elabora soluţiile necesare pentru a se asigura continuitatea execuţiei şi va întocmi detaliile de execuţie aferente, în condiţiile asigurării unei relaţii contractuale de
asistenţă şi consultanţă tehnică.
- Zonele de desfaceri ale zidăriei şi zonele în care se realizează săpături interioare şi exterioare edificiului, trebuie realizate sub supravegherea unui arheolog care va întocmi un raport de
cercetare arheologică pe baza căruia se va obţine, după caz, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică.
- Detaliile de execuţie sunt la nivelul informatiilor existente la data elaborarii proiectului; o serie de detalii de execuţie se vor completa si elabora în urma desfacerii şi demantelării componentelor
din zonele inaccesibile in momentul cercetarii in situ.

NOTA 3:
-CATEGORIA DE IMPORTANTA-  normala "C" (Constructiii cu functiuni obisnuite - conform HGR nr 766/1997 )
-GRADUL DE REZISTENTA LA FOC "II"- conf P 118/1999
-CLASA DE IMPORTANTA "II" - conf. CR0-2012; P100/2006)
- RISC MIC DE INCENDIU- conf P118/1999
-TOATE HIDROIZOLATIILE ORIZONTALE SI VERTICALE SE VOR EXECUTA NUMAI DUPA PRESCRIPTIILE DIN "NORMATIVUL C112/1986 CAT si NOILOR REGLEMENTARI IN VIGOARE

NOTA 2:
- Drepturile de autor şi proprietatea intelectuală asupra concepţiei de ansamblu, rezolvărilor funcţionale, tehnice şi estetice cuprinse în documentaţia prezentă aparţin proiectantului general -
S.C. Spiri-Com S.R.L.
- Proiectantul general -  S.C. Spiri-Com S.R.L. este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale proiectului întocmit, precum şi ale lucrărilor executate după acesta, până la
data recepţiei finale a obiectivului.



Data:
12/2015

arh. Rodica Tanase
AMPLASAMENT :   Strada Matei Basarab, nr. 11, Craiova, jud. Dolj

PROPUNERE - PLAN PARTER/PLAN INVELITOARE

   J40/25308/1992, BUCURESTI
          Tel/Fax: 326.51.17

S.C.SPIRICOM S.R.L.

semnatura

proiectat
intocmit

SPIRICOM

PROIECTANT:

specificatie
sef proiect arh. Vasile Panait

nume

Titlul plansei:

  1:50

 scara:

D.A.L.I.

Plansa:

 A.11

Pr. nr.:
83/2015

faza:

Beneficiar:
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT : REABILITARE FANTANI PENTRU
BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) -
FANTANA PURCARULUI

arh. Cristina Muresanintocmit

VERIFICAT Semnatura :Referat de Verificare Nr....../........drd.arh.Corina Lucescu atestat MCC, Nr. 329S/21.07.2008

arh. Cristina Muresan REVIZIE 1
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RIGOLE DE
SCURGERE

RIGOLE DE SCURGERE

GARD METALIC
IMPREJMUIRE -
FIER FORJAT PE
SOCLU DIN BETON

TROTUAR DALE PIARA NATURALA INIERBATE

DALE PIATRA
NATURALA

GOL DE VIZITARE-
PROTEJAT DE USITA
METALICA

GARD EXISTENT METALIC
IMPREJMUIRE
FIER FORJAT PE SOCLU
BETON

BAZIN APA CU DOUA
GURI DE ALIMENTARE

ZIDARIE CARAMIDA
TENCUITA

TEVI ALIMENTARE APA

RIGOLE DE SCURGERE

PANOU DE MARCARE A
MONUMENTULUI ISTORIC -
insotit de semnul      si un scurt istoric

GARD EXISTENT DIN
PLASA SUDATA

REFLECTOR LUMINA

RIGOLE DE
SCURGERE

ZONA INACCESIBILA
LA CERCETAREA IN SITU

NOTA 1:
- Informaţiile noi survenite în cursul execuţiei, în urma desfacerii şi demantelării unor componente, conform indicaţiilor din proiect, pot genera schimbări şi/sau modificări de soluţii locale.
- Proiectantul general va elabora soluţiile necesare pentru a se asigura continuitatea execuţiei şi va întocmi detaliile de execuţie aferente, în condiţiile asigurării unei relaţii contractuale de
asistenţă şi consultanţă tehnică.
- Zonele de desfaceri ale zidăriei şi zonele în care se realizează săpături interioare şi exterioare edificiului, trebuie realizate sub supravegherea unui arheolog care va întocmi un raport de
cercetare arheologică pe baza căruia se va obţine, după caz, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică.
- Detaliile de execuţie sunt la nivelul informatiilor existente la data elaborarii proiectului; o serie de detalii de execuţie se vor completa si elabora în urma desfacerii şi demantelării componentelor
din zonele inaccesibile in momentul cercetarii in situ.

NOTA 3:
-CATEGORIA DE IMPORTANTA-  normala "C" (Constructiii cu functiuni obisnuite - conform HGR nr 766/1997 )
-GRADUL DE REZISTENTA LA FOC "II"- conf P 118/1999
-CLASA DE IMPORTANTA "II" - conf. CR0-2012; P100/2006)
- RISC MIC DE INCENDIU- conf P118/1999
-TOATE HIDROIZOLATIILE ORIZONTALE SI VERTICALE SE VOR EXECUTA NUMAI DUPA PRESCRIPTIILE DIN "NORMATIVUL C112/1986 CAT si NOILOR REGLEMENTARI IN VIGOARE

NOTA 2:
- Drepturile de autor şi proprietatea intelectuală asupra concepţiei de ansamblu, rezolvărilor funcţionale, tehnice şi estetice cuprinse în documentaţia prezentă aparţin proiectantului general -
S.C. Spiri-Com S.R.L.
- Proiectantul general -  S.C. Spiri-Com S.R.L. este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale proiectului întocmit, precum şi ale lucrărilor executate după acesta, până la
data recepţiei finale a obiectivului.



Data:
12/2015

AMPLASAMENT :   Strada Matei Basarab, nr. 11, Craiova, jud. Dolj

PROPUNERE SECTIUNE S-01

   J40/25308/1992, BUCURESTI
          Tel/Fax: 326.51.17

S.C.SPIRICOM S.R.L.

semnatura

proiectat
intocmit

SPIRICOM

PROIECTANT:

specificatie
sef proiect

nume

Titlul plansei:

  1:50

 scara:

D.A.L.I.

Plansa:

 A.12

Pr. nr.:
83/2015

faza:

Beneficiar:
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT : REABILITARE FANTANI PENTRU
BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) -
FANTANA PURCARULUI

arh. Rodica Tanase

arh. Vasile Panait

arh. Cristina Muresanintocmit

VERIFICAT Semnatura :Referat de Verificare Nr....../........drd.arh.Corina Lucescu atestat MCC, Nr. 329S/21.07.2008

arh. Cristina Muresan REVIZIE 1
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ZIDARIE CARAMIDA

INVELITOARE CERAMICA - OLANE

TENCUIALA PRAF DE
PIATRA

Pana coama

Cleste

Cosoroaba

Caprior

DALE PIATRA NATURALA

5 10

ZONA INACCESIBILA LA
CERCETAREA IN SITU

TROTUAR DALE PIATRA
NATURALA

NISIP MICACEU GALBUI,
SATURAT IN APA

BAZIN APA CU DOUA
GURI DE ALIMENTARE

DOP DE BITUM

SUBZIDIRE FUNDATIE
EXISTENTA
BETON EGALIZARE

CORNISA
(profile mortar tras)

Talpa

PLACA BETON

BALAST SLAB CIMENTAT

NISIP MICACEU GALBUI
SATURAT IN APA

NISIP MICACEU GALBUI,
SATURAT IN APA

ZONA INACCESIBILA LA
CERCETAREA IN SITU

SOCLU DIN ZIDARIE DE
CARAMIDA - TENCUITA CU MORTAR

SOCLU DIN ZIDARIE DE
CARAMIDA - TENCUITA CU MORTAR

CORNISA
(profile mortar tras)

FUNDATII DIN CARAMIDA

SPATIU VERDE

ELEMENT DE ACCENT - VARF METALIC

NOTA 1:
- Informaţiile noi survenite în cursul execuţiei, în urma desfacerii şi demantelării unor componente, conform indicaţiilor din proiect, pot genera schimbări şi/sau modificări de soluţii locale.
- Proiectantul general va elabora soluţiile necesare pentru a se asigura continuitatea execuţiei şi va întocmi detaliile de execuţie aferente, în condiţiile asigurării unei relaţii contractuale de
asistenţă şi consultanţă tehnică.
- Zonele de desfaceri ale zidăriei şi zonele în care se realizează săpături interioare şi exterioare edificiului, trebuie realizate sub supravegherea unui arheolog care va întocmi un raport de
cercetare arheologică pe baza căruia se va obţine, după caz, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică.
- Detaliile de execuţie sunt la nivelul informatiilor existente la data elaborarii proiectului; o serie de detalii de execuţie se vor completa si elabora în urma desfacerii şi demantelării componentelor
din zonele inaccesibile in momentul cercetarii in situ.

NOTA 3:
-CATEGORIA DE IMPORTANTA-  normala "C" (Constructiii cu functiuni obisnuite - conform HGR nr 766/1997 )
-GRADUL DE REZISTENTA LA FOC "II"- conf P 118/1999
-CLASA DE IMPORTANTA "II" - conf. CR0-2012; P100/2006)
- RISC MIC DE INCENDIU- conf P118/1999
-TOATE HIDROIZOLATIILE ORIZONTALE SI VERTICALE SE VOR EXECUTA NUMAI DUPA PRESCRIPTIILE DIN "NORMATIVUL C112/1986 CAT si NOILOR REGLEMENTARI IN VIGOARE

NOTA 2:
- Drepturile de autor şi proprietatea intelectuală asupra concepţiei de ansamblu, rezolvărilor funcţionale, tehnice şi estetice cuprinse în documentaţia prezentă aparţin proiectantului general -
S.C. Spiri-Com S.R.L.
- Proiectantul general -  S.C. Spiri-Com S.R.L. este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale proiectului întocmit, precum şi ale lucrărilor executate după acesta, până la
data recepţiei finale a obiectivului.



Data:
12/2015

arh. Rodica Tanase
AMPLASAMENT :   Strada Matei Basarab, nr. 11, Craiova, jud. Dolj

PROPUNERE - FATADA SUD / FATADA VEST

   J40/25308/1992, BUCURESTI
          Tel/Fax: 326.51.17

S.C.SPIRICOM S.R.L.

semnatura

proiectat
intocmit

SPIRICOM

PROIECTANT:

specificatie
sef proiect arh. Vasile Panait

nume

Titlul plansei:

  1:50

 scara:

D.A.L.I.

Plansa:

 A.13

Pr. nr.:
83/2015

faza:

Beneficiar:
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT : REABILITARE FANTANI PENTRU
BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) -
FANTANA PURCARULUI

arh. Cristina Muresanintocmit

VERIFICAT Semnatura :Referat de Verificare Nr....../........drd.arh.Corina Lucescu atestat MCC, Nr. 329S/21.07.2008

arh. Cristina Muresan REVIZIE 1

±0.00

+2.73

+3.52

±0.00

+0.45

+2.73

+3.52

INVELITOARE CERAMICA - OLANE
-CULOARE RAL 3004

DALE PIATRA NATURALA POLIGONALA
- CULOARE CREAM

DALE PIATRA NATURALA POLIGONALA
- CULOARE CREAM

GARD DIN PLASA SUDATA PE
SOCLU BETON

SOCLU DIN ZIDARIE DE
CARAMIDA - TENCUIALA PRAF DE PIATRA
DRISCUITA FIN -
CULOARE RAL 9016 - ALB

TENCUIALA PRAF DE PIATRA -
CULOARE RAL 9016 - ALB

GARD METALIC - FIER
FORJAT PE SOCLU
BETON

CORNISA -
PROFILE MORTAR TRAS

ELEMENT DE ACCENT - VARF METALIC

±0.00

+0.90

+2.00

+2.73

+3.52

±0.00

+0.45

+0.90

+2.00

+2.73
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SPATIU VERDE

DALE PIATRA
NATURALA INIERBATA
- CULOARE BEIGE

INVELITOARE CERAMICA - OLANE
-CULOARE RAL 3004

TENCUIALA PRAF DE PIATRA -
CULOARE RAL 9016 - ALB

TEVI ALIMENTARE APA

TENCUIALA PRAF DE PIATRA DRISCUITA FIN-
CULOARE RAL 9016

DALE PIATRA NATURALA POLIGONALA
- CULOARE CREAM

NISA IN ZIDARIE DE
CARAMIDA

NISA IN ZIDARIENISA IN ZIDARIE

GARD METALIC -
FIER FORJAT PE SOCLU DE
BETON

SOCLU DIN ZIDARIE DE CARAMIDA

TENCUIALA PRAF DE PIATRA
DRISCUITA FIN -
CULOARE RAL 9016 - ALB

TENCUIALA PRAF DE PIATRA
- CULOARE RAL 9016

CORNISA -
PROFILE MORTAR TRAS

ELEMENT DE ACCENT - VARF METALIC

TENCUIALA PRAF DE PIATRA
- CULOARE RAL 9016

FATADA SUD

FATADA VEST
NOTA 1:
- Informaţiile noi survenite în cursul execuţiei, în urma desfacerii şi demantelării unor componente, conform indicaţiilor din proiect, pot genera schimbări şi/sau modificări de soluţii locale.
- Proiectantul general va elabora soluţiile necesare pentru a se asigura continuitatea execuţiei şi va întocmi detaliile de execuţie aferente, în condiţiile asigurării unei relaţii contractuale de
asistenţă şi consultanţă tehnică.
- Zonele de desfaceri ale zidăriei şi zonele în care se realizează săpături interioare şi exterioare edificiului, trebuie realizate sub supravegherea unui arheolog care va întocmi un raport de
cercetare arheologică pe baza căruia se va obţine, după caz, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică.
- Detaliile de execuţie sunt la nivelul informatiilor existente la data elaborarii proiectului; o serie de detalii de execuţie se vor completa si elabora în urma desfacerii şi demantelării componentelor
din zonele inaccesibile in momentul cercetarii in situ.

NOTA 3:
-CATEGORIA DE IMPORTANTA-  normala "C" (Constructiii cu functiuni obisnuite - conform HGR nr 766/1997 )
-GRADUL DE REZISTENTA LA FOC "II"- conf P 118/1999
-CLASA DE IMPORTANTA "II" - conf. CR0-2012; P100/2006)
- RISC MIC DE INCENDIU- conf P118/1999
-TOATE HIDROIZOLATIILE ORIZONTALE SI VERTICALE SE VOR EXECUTA NUMAI DUPA PRESCRIPTIILE DIN "NORMATIVUL C112/1986 CAT si NOILOR REGLEMENTARI IN VIGOARE

NOTA 2:
- Drepturile de autor şi proprietatea intelectuală asupra concepţiei de ansamblu, rezolvărilor funcţionale, tehnice şi estetice cuprinse în documentaţia prezentă aparţin proiectantului general -
S.C. Spiri-Com S.R.L.
- Proiectantul general -  S.C. Spiri-Com S.R.L. este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale proiectului întocmit, precum şi ale lucrărilor executate după acesta, până la
data recepţiei finale a obiectivului.



Data:
12/2015

arh. Rodica Tanase
AMPLASAMENT :   Strada Matei Basarab, nr. 11, Craiova, jud. Dolj

PROPUNERE - FATADA EST / FATADA NORD

   J40/25308/1992, BUCURESTI
          Tel/Fax: 326.51.17

S.C.SPIRICOM S.R.L.

semnatura

proiectat
intocmit

SPIRICOM

PROIECTANT:

specificatie
sef proiect arh. Vasile Panait

nume

Titlul plansei:

  1:50

 scara:

D.A.L.I.

Plansa:

 A.14

Pr. nr.:
83/2015

faza:

Beneficiar:
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT : REABILITARE FANTANI PENTRU
BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) -
FANTANA PURCARULUI

arh. Cristina Muresanintocmit

VERIFICAT Semnatura :Referat de Verificare Nr....../........drd.arh.Corina Lucescu atestat MCC, Nr. 329S/21.07.2008

arh. Cristina Muresan REVIZIE 1

±0.00

+0.45

+0.90

+1.50

+2.73

+3.52

TENCUIALA PRAFDE PIATRA
- CULOARE RAL 9016 - ALB

INVELITOARE CERAMICA - OLANE
- CULOARE RAL 3004

SPATIU VERDE

GOL VIZITARE PROTEJAT DE
TAMPLARIE METALICA INTR-
UN SINGUR CANAT -
CULOARE RAL 9016

DALE PIATRA NATURALA POLIGONALA
- CULOARE CREAM

TENCUIALA PRAFDE PIATRA
- CULOARE RAL 9016 - ALB

PUBELA GUNOI

GARD DIN PLASA SUDATA PE
SOCLU BETON - CULOARE RAL
9005 - NEGRU

GARD METALIC - FIER
FORJAT PE SOCLU BETON

SOCLU DIN ZIDARIE DE
CARAMIDA - TENCUIALA PRAF DE
PIATRA DRISCUITA FIN - CULOARE RAL
9016- ALB

CORNISA -
PROFILE MORTAR TRAS

ELEMENT DE ACCENT - VARF METALIC

±0.00

+0.45

+2.73

+3.52

TENCUIALA PRAF DE PIATRA -
CULOARE RAL 9016
- ALB

INVELITOARE CERAMICA - OLANE
- CULOARE RAL 3004

SPATIU VERDE

TENCUIALA PRAF DE PIATRA -
CULOARE RAL 9016
- ALB

SPATIU VERDE

GARD METALIC FIER FORJAT
PE SOCLU BETON

GARD DIN PLASA SUDATA
PE SOCLU BETON

SOCLU DIN ZIDARIE DE CARAMIDA -
TENCUIALA PRAF DE PIATRA DRISCUITA
FIN - CULOARE RAL 9016 - ALB

CORNISA -
PROFILE MORTAR TRAS

ELEMENT DE ACCENT - VARF METALIC

FATADA EST

FATADA NORD
NOTA 1:
- Informaţiile noi survenite în cursul execuţiei, în urma desfacerii şi demantelării unor componente, conform indicaţiilor din proiect, pot genera schimbări şi/sau modificări de soluţii locale.
- Proiectantul general va elabora soluţiile necesare pentru a se asigura continuitatea execuţiei şi va întocmi detaliile de execuţie aferente, în condiţiile asigurării unei relaţii contractuale de
asistenţă şi consultanţă tehnică.
- Zonele de desfaceri ale zidăriei şi zonele în care se realizează săpături interioare şi exterioare edificiului, trebuie realizate sub supravegherea unui arheolog care va întocmi un raport de
cercetare arheologică pe baza căruia se va obţine, după caz, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică.
- Detaliile de execuţie sunt la nivelul informatiilor existente la data elaborarii proiectului; o serie de detalii de execuţie se vor completa si elabora în urma desfacerii şi demantelării componentelor
din zonele inaccesibile in momentul cercetarii in situ.

NOTA 3:
-CATEGORIA DE IMPORTANTA-  normala "C" (Constructiii cu functiuni obisnuite - conform HGR nr 766/1997 )
-GRADUL DE REZISTENTA LA FOC "II"- conf P 118/1999
-CLASA DE IMPORTANTA "II" - conf. CR0-2012; P100/2006)
- RISC MIC DE INCENDIU- conf P118/1999
-TOATE HIDROIZOLATIILE ORIZONTALE SI VERTICALE SE VOR EXECUTA NUMAI DUPA PRESCRIPTIILE DIN "NORMATIVUL C112/1986 CAT si NOILOR REGLEMENTARI IN VIGOARE

NOTA 2:
- Drepturile de autor şi proprietatea intelectuală asupra concepţiei de ansamblu, rezolvărilor funcţionale, tehnice şi estetice cuprinse în documentaţia prezentă aparţin proiectantului general -
S.C. Spiri-Com S.R.L.
- Proiectantul general -  S.C. Spiri-Com S.R.L. este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale proiectului întocmit, precum şi ale lucrărilor executate după acesta, până la
data recepţiei finale a obiectivului.
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