
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.385/2020 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate  şi a indicatorilor 
tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Ciupercă”  

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.183724/2021, raportul nr.185850/2021 
al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.186032/2021 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.385/2020 
referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-economici  
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Ciupercă”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Ciupercă”, astfel: 
              Valoarea totală (inclusiv TVA)                                        780.352,94 lei 
                     Din care: construcţii montaj (C+M) inclusiv TVA         648.838,42 lei 
                     Durata de realizare a investiției - 12 luni, din care: faze premergătoare 

execuției (proiectare faza Studiu de Fezabilitate+faza D.T.P.T.+ faza D.E.) = 6 
luni, iar execuția și fazele adiacente = 6 luni,  

            conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii prevăzut la art.1.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.385/2020. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, dl.Pîrvu Nelu şi Direcţia Investiții, Achiziții și 
Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMAR,                SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 183724 / 14.10.2021                                                              

 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața Ciuperca” 

 
 

S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., prin adresa 11180/12.10.2021, înregistrată 
la Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr. 266/13.10.2021, a solicitat propunerea 
spre aprobare pentru ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal Craiova a 
actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare Piața Ciuperca” și mandatarea domnului Nelu Pirvu, 
reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea generală a Asociațiilor a SC Piețe și 
Târguri Craiova S.R.L., să voteze aprobarea actualizării devizului general şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului susmenționat. Menționăm că domnul 
Nelu Pîrvu a fost desemnat să facă parte din Adunarea generală a Asociațiilor a SC 
Piețe și Târguri Craiova S.R.L. prin HCL 54/2016. 

Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL nr. 385/2020 cu o valoare totală 
de 515.479,60 lei. În cursul anului 2021 S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a încercat 
atribuirea contractului pentru realizarea investiţiei „Modernizare Piaţa Ciuperca” 
(fazele: proiect tehnic, detalii de execuţie şi execuţia), atât în luna august, cât și în luna 
septembrie a anului 2021, însă nu a fost depusă nici o ofertă. Lipsa de interes a 
ofertanţilor a determinat S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să solicite proiectantului 
SC DECARH PROIECT SRL, societatea ca a realizat studiul de fezabilitate, 
actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici, întrucât costurile cu 
materialele în construcţii au crescut considerabil. În data de 11.10.2021 SC DECARH 
PROIECT SRL a transmis S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. actualizarea devizului 
general şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
„Modernizare Piaţa Ciupercă”. 

  
 
În concluzie 

 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din  
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, și OUG nr. 
114/2018, propunem: 

 
a) aprobarea actualizării Devizului general și indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piaţa Ciupercă”, 
astfel: 
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 Valoarea  totală (inclusiv TVA)     780.352,94 lei 

Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA  648.838,42 lei 
Durata de realizare a investiției : 12 luni, din care faze premergătoare execuţiei 
(proiectare faza S.F.+faza D.T.P.T.+faza D.E.)=6 luni, iar execuţia şi fazele 
adiacente=6 luni  

 
Conform anexa 1 şi anexa 2 la prezentul raport. 

 
b) modificarea în mod corespunzător a HCL Craiova nr. 385/31.12.2020. 

           
 

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. 186032/ 19.10.2021 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:  

-Referatul de aprobare nr. 183724/19.10.2021                         

 -Raportul nr. 185850/19.10.2021 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața Ciupercă”; 

 -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 actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața Ciupercă” și a mandatării 
domnului Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, să voteze aprobarea actualizării devizului general şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piaţa Ciuperca”. 

 

 

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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