
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Recompartimentări 
interioare parter parțial și etaj 1 clădire existentă în vederea amenajării de cabinet 
medicale, extindere parter, amenajări parcări, alei carosabile și pietonale, realizare 

acces, desființare cabină poartă și magazie, amplasare totem și firmă luminoasă, 

împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în municipiul Craiova, b-dul 
Nicolae Titulescu, nr.40, județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal Filantropia 

Craiova) - scenariul 2  
  

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.179050/2021, raportul nr.182697/2021 
al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.184664/2021 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Recompartimentări interioare parter 

parțial și etaj 1 clădire existentă în vederea amenajării de cabinet medicale, extindere 

parter, amenajări parcări, alei carosabile și pietonale, realizare acces, desființare 

cabină poartă și magazie, amplasare totem și firmă luminoasă, împrejmuire, utilități” 
pentru imobilul amplasat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40, județul 
Dolj (Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova) - scenariul 2;   
 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; 
          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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Recompartimentări 

interioare parter parțial și etaj 1 clădire existentă în vederea amenajării de 

cabinet medicale, extindere parter, amenajări parcări, alei carosabile și 

pietonale, realizare acces, desființare cabină poartă și magazie, amplasare 

totem și firmă luminoasă, împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în 
Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40, județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia Craiova) - scenariul 2, astfel: 

              Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                    5.416.618 lei 
                     Din care C+M (inclusiv TVA)                                         4.126.949 lei 
                     Durata de realizare a investiției - 6 luni, din care: faze premergătoare 

execuției (proiectare) = 1,5 luni, iar execuția și fazele adiacente = 4,5 luni, 
conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

 
 
Art.2. 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. 179050 /    .10.2021 

    
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții „Recompartimentări interioare parter parțial și 

etaj 1 clădire existentă în vederea amenajării de cabinete medicale, extindere parter, 
amenajări parcări, alei carosabile și pietonale, realizare acces, desființare cabină poartă și 

magazie, amplasare totem și firmă luminoasă, împrejmuire, utilități” pentru imobilul 
amplasat în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40, județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal 

Filantropia Craiova) 
 
Prin contractul de servicii nr. 3288 / 24.02.2021, încheiat între Spitalul Clinic Municipal 

Filantropia Craiova și BUTTERFLY EFFECT SRL, a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor 
de intervenții pentru obiectivul de investiții „Recompartimentări interioare parter parțial și etaj 1 clădire 

existentă în vederea amenajării de cabinet medicale, extindere parter, amenajări parcări, alei carosabile și 

pietonale, realizare acces, desființare cabină poartă și magazie, amplasare totem și firmă luminoasă, 

împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40, județul Dolj 

(Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova). 

  

Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Craiova din 
luna octombrie 2021, a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru obiectivul de investiții „Recompartimentări interioare parter parțial și etaj 1 clădire 

existentă în vederea amenajării de cabinet medicale, extindere parter, amenajări parcări, alei carosabile și 

pietonale, realizare acces, desființare cabină poartă și magazie, amplasare totem și firmă luminoasă, 

împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40, județul Dolj 

(Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova). 
 

 
 

 

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.             /       .10.2021                                                              

RAPORT 
 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții  

 „Recompartimentări interioare parter parțial și etaj 1 clădire existentă în vederea amenajării de 
cabinete medicale, extindere parter, amenajări parcări, alei carosabile și pietonale, realizare acces, 
desființare cabină poartă și magazie, amplasare totem și firmă luminoasă, împrejmuire, utilități” 

pentru imobilul amplasat în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40, județul Dolj (Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia Craiova) 

 

Situația existenta si necesitatea realizării proiectului de investiții  

           Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 179050/07.10.2021 se 
propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții  „Recompartimentări interioare parter parțial și etaj 1 clădire 
existentă în vederea amenajării de cabinete medicale, extindere parter, amenajări parcări, alei 
carosabile și pietonale, realizare acces, desființare cabină poartă și magazie, amplasare totem și firmă 
luminoasă, împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40, 
județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova). 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul contractului 
NR. 3288/24.02.2021 încheiat între Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova și BUTTERFLY 
EFFECT SRL Craiova. 

Impactul social și cultural al investiției în infrastructura de sănătate are o magnitudine 
importantă în dezvoltarea plurilaterală a comunităților, sănătatea fiind considerată principalul vehicul 
al progresului socio-economic. 

Prezenta documentație face referire la corpurile C2, C3 și C4. Obiectul principal îl constituie 
corpul C2 – clădire spații medicale și birouri – ce se va recompartimenta și extinde. Pentru corpurile 
C3 (magazie) și C4 (cabină poartă) se propune desființarea acestora. La nivelul terenului se vor 
amenaja spații verzi, alei pietonale și carosabile, parcări, spații verzi cu mobilier urban. Se va realiza o 
împrejmuire nouă din elemente transparente metalice și se va reabilita împrejmuirea existentă din 
elemente de zidărie. Se vor crea două porți glisante de acces prevăzute cu sisteme de siguranță și 
bariere. 

Terenul pe care este amplasată clădirea se află în județul Dolj, mun. Craiova, cu acces din B-
dul Nicolae Titulescu. Suprafața terenului este de 3117 mp din acte și măsurători. 

Clădirea supusă intervenției este amplasată pe latura estică a terenului și are regimul de 
înălțime P+1. 

În prezent în clădirea C2 funcționează pe o zonă a parterului un laborator de radiologie și 
imagistică medical, în restul clădirii, parter și etajul 1 se află zona administrativă. 

Structura de rezistență a clădirii este construită din pereți structurali din zidărie de cărămidă 
neconfinată cu grosimile de 15, 20, 30, respective 48 cm. Clădirea este construită din cărămidă plină 
presată. 

Impactul social și cultural al investiției în infrastructura de sănătate are o magnitudine 
importantă în dezvoltarea plurilaterală a comunităților, sănătatea fiind considerată principalul vehicul 
al progresului socio-economic. 
 
Statutul juridic al terenului care urmează sa fie ocupat 

Terenul și construcțiile aparțin domeniului public al Municipiului Craiova şi a fost dat în 
administrare Spitalului Clinic Filantropia Craiova, conform HCL 311/2010. 
 
Situația propusă : 
          Se  propune: 
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 Recompartimentarea clădirii C2 în vederea amenajării de cabinete medicale (CT, 
Mamograf, Osteodesnimetru, RX, spaţii pentru medici) şi extindere parter acces 

 Desfiinţarea clădirilor C3 şi C4, magazie şi respectiv cabina poartă 
 Amenajare parcări şi alei pietonale şi carosabile 
 Amplasare totem şi firmă luminoasă 
 Amenajarea unui nou acces auto 
 Suprafaţa construită actuală a clădirii C2 este de 364 mp 
 Suprafaţa desfăşurată actuală a clădirii C2 este de 668 mp 
 Construcţiile propuse spre desființare (C3 şi C4) au o suprafaţă construită totală de 30 

mp 
 După realizarea intervenţiilor suprafaţa construită totală va fi de 861 mp (C1+C2). 

 
Date tehnice: 
         Categoria de importanţă a construcţiilor „C” (normală), în conformitate cu „Regulamentul” 
aprobat de MLPAT cu Ordinul 31/N/95. Clasa de importanţă III. 
         Clădirile vor avea gradul de rezistenţă la foc – GRF III. 
 
Capacitati (în unității fizice si valorice): 
Suprafețe aferente corpului C1 asupra căruia se intervine: 
Suprafața construita (amprenta la sol a parterului): 431 mp 
Suprafața construită etaj : 311 mp 
CUT = 0.53 (CUT max = 1.05 
 
Scenariile tehnico - economice propuse: 
Scenariul 1 

 Realizarea compartimentărilor interioare aferente funcțiunii propuse fără a ține cont de 
poziția actuală a pereților 

 Consolidări interioare cu cadre din beton armat, cămăşuiri pereţi ineriori şi exteriori, 
elemente de structură secundara metalice, consolidare integrală planșee peste parter şi 
etaj 

 Extindere corp de legătura intre zona de imagistica existenta si cea noua propusa, cu 
păstrarea accesului central, devierea circulației auto si pietonale in incinta, afectarea 
unui număr considerabil de arbori, diminuarea numărului de locuri de parcare 

 Extindere corp Centrala Termica 
 Intervenții funcționale in zona reabilitata in anul 2020 

Scenariul 2 
 Realizarea compartimentărilor interioare aferente funcţiunii propuse ţinand cont de 

poziţia actuală a pereţilor 
 Consolidări constând în cămăşuiri pereţi ineriori 6 cm şi exteriori 10 cm, consolidări 

parțiale planșee peste parter 
 Extindere corp de legătura intre zona de imagistica existenta si cea noua propusa, cu 

mutarea accesului pe latura de Sud, cu afectarea minima a circulațiilor si zonelor verzi 
din incinta 

 Extindere corp Centrala Termica 
 NU se intervine funcțional in zona reabilitata in anul 2020 

 
 
Scenariul tehnico-economic optim, recomandat : Scenariul 2, deoarece Scenariul 1 ce presupune 

accesul dinspre fațada principala-curte, are in principal doua dezavantaje importante: 

 Din punct de vedere funcțional si al utilizării terenului, conduce la reducerea spațiului 

verde, datorita extinderii treptelor spre curtea existenta, si a unui flux de circulație mai 

ineficient 

 Din punct de vedere economico-financiar, rezulta costuri mai mari de intervenție cu 

circa 100.000 lei. 
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. 
In concluzie,  
Se recomanda Scenariul 2, acesta fiind mai avantajos atât din punct de vedere economic, cât și din 
punct de vedere funcțional și al utilizării terenului. 
 
Realizarea investiției are ca obiective: 
-îmbunătățirea stării de sănătate a populației  
-Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea si dotarea infrastructurii 
-scăderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament. 
 
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, propunem aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Recompartimentări interioare parter parțial și etaj 
1 clădire existentă în vederea amenajării de cabinete medicale, extindere parter, amenajări parcări, 
alei carosabile și pietonale, realizare acces, desființare cabină poartă și magazie, amplasare totem și 
firmă luminoasă, împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în Craiova, b-dul Nicolae 
Titulescu, nr.40, județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova) - scenariul 2, 
astfel: 

 
 Valoarea totală a investiției  (inclusiv TVA):   5.416.618 lei 

 Din care C+M (inclusiv TVA):       4.126.949 lei   

 Durata de realizare:   6 luni, din care faze premergătoare execuției (proiectare) 1,5 luni iar 
execuția și fazele adiacente 4,5 luni.    
 

           
 

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. Laura-Cristiana Georgescu 

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. 184664/ 18.10.2021 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                                

        -Referatul de aprobare nr. 179050/07.10.2021; 

 -Raportul nr. 182697/13.10.2021 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Recompartimentări interioare parter parțial și etaj 1 clădire 
existentă în vederea amenajării de cabinete medicale, extindere parter, amenajări parcări, 
alei carosabile și pietonale, realizare acces, desființare cabină poartă și magazie, amplasare 
totem și firmă luminoasă, împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în Craiova, b-dul 

Nicolae Titulescu nr. 40, județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova) ”; 

 -În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 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;  

 -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 documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Recompartimentări interioare parter parțial și etaj 1 clădire 

existentă în vederea amenajării de cabinete medicale, extindere parter, amenajări parcări, 

alei carosabile și pietonale, realizare acces, desființare cabină poartă și magazie, amplasare 

totem și firmă luminoasă, împrejmuire, utilități” pentru imobilul amplasat în Craiova, b-dul 

Nicolae Titulescu nr. 40, județul Dolj (Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova)”. 

 

Director Executiv,          Intocmit,           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 

Îmi asum responsabilitatea privind                          Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu                           legalitatea actului administrativ 

       întocmitorul înscrisului 

           Semnătura                                                            Semnătura 
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