
  

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Realizare canalizare pluvială pe strada Toamnei” 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013; 
        Având în vedere raportul nr.173343/2013 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte  prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Realizare canalizare pluvială pe strada Toamnei” ;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.28/2008, 
modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţi; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, 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  Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare 

canalizare pluvială pe strada Toamnei”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 591.682  mii lei  (inclusiv TVA)                   

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 511.545  mii lei (inclusiv TVA)                   
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 6 luni  

             (1 euro=4,4676lei) 
             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 Elaborare şi Implementare Proiecte  
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr. 173343 /20.11.2013 
 

                                                                                           Se aprobă 
                                                                                                       Primar 

 
             Lia Olguţa Vasilescu 

  
 
 

 
 

RAPORT 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția "Realizare canalizare 
pluvială pe strada Toamnei" 

 
 

 În momentul de față este în implementare reabilitarea și modernizarea străzii 
Toamnei – componentă a proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord–
Vest a polului de Creştere Craiova, în vederea  fluidizării traficului în zona Metropolitană 
Craiova”. 
 De aceea a  apărut necesitatea colectării apei meteorice având în vedere că 
alimentarea cu apă și canalizarea menajeră se realizează prin proiectul care se află în 
derulare „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj – 
cartier Barera Vâlcii”.  

Conform devizului general întocmit de proiectantul lucrării, valoarea totala a investiţiei 
este 591.682 mii lei, inclusiv TVA, finanţarea acesteia fiind asigurată din bugetul local al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Prezentul studiu de fezabilitate relevă necesitatea realizării canalizării pluviale 
având în vedere: 

- preluarea și drenarea apelor de suprafață de pe carosabil și trotuare 
- creșterea gradului de confort a populației și inițializarea unui proces de 

urbanizare – asigurarea canalizării pluviale. 
De asemenea precizăm că locuitorii zonei beneficiau de un sistem de canalizare 

unitar (pluvial + menajer) învechit, fisurat, cu risc de prăbușire și colmatat, ce putea 
duce la inundarea gospodăriilor din zonă. 

Pe ansamblu, prin acest studiu de fezabilitate întocmit de S.C. IDP Proiect S.A. 
si in conformitate cu prevederile OUG nr.18/2009, se propun următoarele lucrări:  

 realizarea de retele publice de canalizare pluvială din tuburi PVC pe strada 
Toamnei; 

 racordarea retelelor proiectate la colectoarele existente; 
 echiparea retelelor publice de canalizare pluvială proiectate cu cămine de 

vizitare și guri de scurgere; 
 racordarea gurilor de scurgere din PVC cu DN 160 la reteaua proiectată; 

 
Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu: 
- art. 36, alin.(4), lit. (d) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
- art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 



  

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice,  

 
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru investiția "Realizare canalizare pluvială pe strada Toamnei", cu 
următorii indicatori tehnico – economici: 

 
Valoarea totală a investiţiei:       591.682 mii lei, inclusiv TVA 

(1 euro = 4.4676 lei) 
 

Valoarea (C+M):                        511.545 mii lei, inclusiv TVA 
 

      Durata de realizare:   6 luni. 
 

  
 

 
 

 Director executiv,  
                Mihăiţă Fetoiu 

Şef Serviciu, 
                         Cristiana Ghiţălău 

 
 
 
 
 
 

      Întocmit, 
 

 
                            Florian Smarandache 
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