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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 


       
  HOTĂRÂREA NR. _____ 


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


 
 


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


30.03.2017; 


        Având în vedere raportul nr.35271/2017 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi 


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


intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Plopului”;   


 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2  şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 
     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii “Modernizare strada 


Plopului”-varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 2.266,46 mii lei  (inclusiv TVA) 
    respectiv                     503,66 mii euro 


     din care construcţii+montaj (C+M)      - 1.581,16 mii lei  
     respectiv                                                 351,37 mii euro 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  


             (1 euro=4,50 lei) 
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 


Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 


 
 
 


           INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR,                                            


PT. SECRETAR,   
  Ovidiu MISCHIANU 







  


         Mihail GENOIU  
 


 


 
 


  
  
  


 


















Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.                                                                            Se aprobă, 
          Pt. Primar, 
                                                                                                                      Viceprimar 
                  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  „Modernizare strada Plopului” 
 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 


Prezenta documentație s-a întocmit pentru modernizarea străzii Plopului. Această stradă este situată în 
municipiul Craiova din județul Dolj. 


Modernizarea străzii se execută pe domeniul public doar pe suprafața de 2334,89 mp din totalul de 
4250 mp, restul de 1915,11 mp sunt proprietăți private. Pentru a se executa strada Plopului sunt necesare 
exproprieri. 


Strada Plopului, ce urmează a se moderniza are o lungime de traseu de aproximativ 797,50 m. 
În prezent nu există trotuare. 
Strada are două sensuri de circulație. 
În urma examinării vizuale s-a constatat în prezent că strada este alcătuită în mare parte din balast, în 


stare avansată de degradare având gropi, văluriri, făgașe și praf, ceea ce face ca traficul rutier în această zonă 
să se desfășoare cu mare greutate, mai ales în perioadele cu precipitații. 


Sistemul rutier existent prin structura sa este foarte sensibil la acțiunile de îngheț dezgheț. 
În profil longitudinal parametrii actuali ai străzii nu permit buna scurgere a apelor pluviale la gurile de 


scurgere existente, și pe anumite zone aceste guri de scurgere lipsesc. 
Bordurile de încadrare a carosabilului lipsesc. 
Investiția propusă, constă în modernizarea străzii Plopului cu lungimea totală de aproximativ 797,50 


m (stabilită în urma măsurătorilor topografice), care va avea drept consecințe următoarele: 
-implementarea unor măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de dezvoltare 
durabilă; 
-aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se 
astfel condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală; 
-realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale; 
-asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții optime; 


 


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


tehnică. 
S-au propus următoarele structuri rutiere: 


Varianta 1 
-  Substrat din nisip 7 cm sau geotextil cu rol anticintaminant; 
-  Fundație din balast de 25 cm; 
-  Fundație din piatră spartă de 15 cm; 
-  Strat de legătură BAD25 de 6 cm; 
-  Strat de uzură beton asfaltic BA 16 de 4 cm. 


Varianta 2 
- Substrat din nisip 7 cm sau geotextil cu rol anticontaminant; 







- Fundație din balast de 25 cm; 
- Piatră spartă de 15 cm; 
- Macadam penetrat (în doua reprize succesive cu emulsie bituminoasă) de 10 cm. 


Varianta 3 
- Substrat din nisip 7 cm sau geotextil cu rol anticontaminant; 
- Fundație din balast 25 cm sau fundație inferioară din balast 10 cm și fundație superioară din piatră spartă 


de 12 cm; 
- Nisip 2 cm; 
- Dală din beton de ciment rutier BcR 3.5 de 20 cm. 


 


Se propune structura rutiera 1 din următoarele considerente: 
- prezintă costuri mici la întreținere și refacere; 
- durată mică de execuție; 
- siguranță sporită pe timp umed și zăpadă; 
-    zgomot redus în trafic. 


 
Date tehnice ale investiției: 


Pentru modernizarea străzii Plopului se estimează următoarele lucrări: 
a)  Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării 


lucrărilor de bază: 
-Realizare expropieri; 
-Lucrări de terasamente: săpături-umpluturi; 
-Lucrări de compactare a fundației de drum; 
-Lucrări de asfaltare: așternerea stratului de legătură BAD25 și a îmbrăcăminții de beton asfaltic BA 


16; 
-Lucrări de executare a gurilor de scurgere noi; 
-Lucrări anexe:lucrări de aducere la cotă a căminelor și a gurilor de scurgere, lucrări de semnalizare și 


marcaje. 
b)  Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate pe sectorul modernizat 
Pe strada Plopului se întâlnește următorul profil transversal proiectat: 
-Spațiu verde cu lățime variabilă:0,80 m-1,50 m; 
-Trotuar pe partea stângă cu lățimea de 1,0 m; 
-Carosabil cu lățimea de 5,00 m; 
-Trotuare pe partea dreaptă cu lățimea de 1,0 m; 
-Spațiu verde cu lățime variabilă: 0,80 m-1,50 m. 
 
Operaţiunile de execuţie a lucrărilor la partea carosabilă sunt următoarele: 


• Lucrări de săpătură până la patul proiectat a drumului 
• Compactare pat drum 
• Aşternerea geotextilului 
• Realizare fundaţie din balast (grosime 25cm) şi piatră spartă (grosime 15cm) 
• Aşternere mixtură asfaltică 
• Aşternere strat beton asfalticBA16 


 
Operaţiunile de execuţie a lucrărilor la trotuare sunt următoarele: 


• Lucrări de săpătură până la patul proiectat a trotuarului 
• Compactare pat trotuar  
• Realizare fundaţie din balast (grosime 10cm) 
• Aşternere beton C8/10 - 10cm 
• Aşternere strat din beton asfaltic BA8 - 4cm 


 







În concluzie 
 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.36 alin.2 
lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, 
 Propunem spre aprobare documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiții  „Modernizare strada Plopului” - varianta 1, cu următorii indicatori tehnico-economici: 


 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) =  2.266,46 mii lei,   


                respectiv                                             503,66 mii euro (1 euro = 4,50 lei) 
din care: 


- construcții+montaj (C+M)                                =  1.581,16 mii lei,  


               respectiv                           351,37 mii euro          


Durata de realizare a investiției = 4 luni 
   
            Director executiv,                                                                                Șef Serviciu, 
                 Maria Nuţă                                                                                 Marian Deselnicu 
 
 
 
                 Consilier Juridic,                                                                                 Întocmit, 
                 Isabela Cruceru                                                                             insp. Laura Georgescu 















