
 1

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

 HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova  
bloc F7 , situat pe str.Fagaraş.   

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
19.12. 2013; 

Având în vedere raportul nr.187083/2013 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova bloc F7, situat pe str.Fagaraş” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova .  

  În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii de  Guvern 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  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc F7, situat pe str.Fagaraş”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      -489.449,940 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
        din care (C+M)                 - 449.037,062 mii lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
       

             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 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr.187083 /2013 
 
 

 Se aprobă 
    Primar 

             Lia Olguţa Vasilescu 
  
 
 

RAPORT 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in municipiul Craiova  
bloc F7, situat pe str.Fagaraş. 

 
 Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează 
elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de 
Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe operaţionale, la realizarea 
obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de 
Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre 
România şi media dezvoltării statelor membre ale UE. 

 În cadrul Axei 1,  domeniului major de intervenţie 1.2  „Sprijinirea investiţiilor în 
eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” sunt finanţate investiţii pentru creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe.  

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale contribuie la crearea şi 
menţinerea de locuri de muncă, cu efect asupra contracarării recesiunii economice, prin 
impulsionarea industriei de construcţii, precum şi a industriilor conexe extrem de afectate 
de criza economică.  

 Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe îşi vor aduce aportul la 
reducerea sărăciei energetice, prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special 
a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a 
categoriilor sociale defavorizate. Acest domeniu major de intervenţie va contribui de 
asemenea la coeziunea socială, acordând o atenţie deosebită grupurilor vulnerabile ale 
populaţiei cu venituri mici. 

 Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin: 

• Imbunătăţirea condiţiilor de confort interior; 
• Reducerea consumurilor energetice;  
• Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire si apa calda menajera;  
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de 

energie. 

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia 
Europa 2020. 

 Dezvoltarea urbanistica a oraşului in perioada anterioara anului 1989 a cunoscut o 
amploare deosebita in ceea ce priveşte construcţia de locuinţe multietajate majoritatea 
făcând obiectul unor proiecte tipizate. Fondul de locuinţe multietajate construit începând 
cu  anul 1950 si până in anii 1970, a fost realizat  majoritar din structuri de zidărie portanta  
de cărămidă  si  planşee din beton armat. Odată cu dezvoltarea industrializării in domeniul 
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construcţiilor, începând cu anul 1970 au fost promovate si s-au dezvoltat cu repeziciune 
construcţiile de locuinţe multietajate având o structura realizata  din elemente prefabricate 
din beton armat. 
 Ritmul accelerat in care s-au realizat aceste locuinţe după anul 1970 si termenele 
limita de finalizare de cele mai multe ori imposibil de atins, au afectat  deseori calitatea 
execuţiei lucrărilor, prin nerespectarea timpului standard de priza al betoanelor si 
mortarelor, precum si a execuţiei corecte a straturilor termo si hidroizolante aplicate la  
elementele anvelopei. 

De asemenea standardele de calcul termotehnic de la data realizării construcţiilor de 
acest gen nu mai corespund cu cerinţele actuale ale standardelor europene.  
  Municipiul Craiova deţine in prezent pe întreg teritoriul  cca 3600 de  blocuri de 
locuinţe care din construcţie prezintă  un grad de izolare termica destul de scăzut, iar in 
ultimii ani proprietarii locuinţelor au finanţat intervenţii parţiale de reabilitare termica, 
majoritatea neautorizate si in lipsa unei expertize tehnice şi  energetice elaborate de 
persoane atestate in acest sens. 
 La aceste blocuri încălzirea se realizează cu agent termic produs de sistemul 
centralizat de termoficare cu centrale termice de bloc ce funcţionează cu gaze naturale  
sau centrale de apartament (montate in ultimii ani). 

 
Unul dintre blocurile propuse a fi reabilitate termic in cadrul proiectului „Creşterea 

eficientei energetice a blocurilor de locuinţe in municipiul Craiova” este blocul F7,situat 
pe str.Fagaraş. 

 
Blocul F7 a fost construit in anul 1988, având un regim de înălţime de P+4E si este 

proprietatea particulara a deţinătorilor de apartamente. 
Pe ansamblu, prin documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie întocmită 

de.S.C KAPPA ARHITECTS & ENGINEERS , S.C K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN  si in 
conformitate cu prevederile OUG nr.18/2009, se propun următoarele lucrări de reabilitare:  

a) izolarea termică a pereţilor exteriori; 
b) înlocuirea tâmplăriei exterioare existente necorespunzatoare din punct de vedere 

energetic, cu tâmplărie termoizolantă, performanta energetic; 
c) închiderea balcoanelor cu tâmplărie performanta energetic, acolo unde este cazul; 
d) termo-hidroizolarea terasei; 
e) izolarea termică a planşeului peste subsol; 
f) lucrări de reparaţii la elementele de construcţii care prezintă pericol de 

desprindere; 
g) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire 

din subsolul blocului de locuinţe. 
 

Conform devizului general întocmit de proiectantul lucrării, valoarea totala a 
investiţiei este 489.449,940  mii lei, inclusiv TVA, finanţarea acesteia fiind asigurata din 
contribuţia asociaţiei de proprietari, resurse de la bugetul local al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, Fondul European de Dezvoltare Regională si Bugetul de stat. 
 

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

 
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea Documentaţiei de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenţie inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul 
“Creşterea eficientei energetice a blocurilor de locuinţe in municipiul Craiova blocul F7, 
situat pe str.Fagaraş”, ce constituie Anexa la prezentul raport, cu următorii indicatori 
tehnico – economici (faza DALI si PT): 

 
Valoarea totală a investiţiei:       489.449,940  mii lei, inclusiv TVA 

(1 euro = 4,4353lei) 
 

Valoarea (C+M):                        449.037,062 mii lei, inclusiv TVA 
 

      Durata de realizare:   3 luni. 
 

  
 

 
 

 Director executiv,  
Mihăiţă Fetoiu 

Şef Serviciu 
Cristiana Ghiţălău 

 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
 

 
                            Stroe Tiberiu 

 
 
 

 
  

 
 
 
 

     



























































































Titular Primaria Craiova
Denumire: Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova 
Faza : PT+CS+LS
Proiect nr.:84598 / 2013
Data : 27.08.2013

în lei/ EURO la cursul 4.4008

TVA

lei  euro  lei lei  euro 
1 2 3  €                   4.00 5 6  €                   7.00 

1.1. Obţinerea terenului 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   
1.2. Amenajarea terenului 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   
1.3. Amenajări pt protectia  mediu şi aducerea la starea iniţială 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   

0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   

2.1. Retele de racord, utiltatii exterioare incintei 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   
2.2. Montaj utilaj tehnologic 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   
2.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   

0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   

3.1. Studii de teren 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   
3.2. Taxe pentru obţ. de avize, acorduri şi autorizaţii 282.258  €                 64.14 67.742 350.000  €                 79.53 
3.3. Proiectare şi inginerie 8,676.033  €            1,971.47 2,082.248 10,758.281  €            2,444.62 
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   
3.5. Consultanţă 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   
3.6. Asistenţă tehnică 5,526.407  €            1,255.77 1,326.338 6,852.744  €            1,557.16 

14,484.698  €           3,291.38 3,476.327 17,961.025  €           4,081.31 

4.1. Construcţii şi instalaţii 357,109.346  €          81,146.46 85,706.243 442,815.589  €        100,621.61 
4.2. Montaj utilaje tehnologice 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   
4.3. Utilaje, echipam tehnologice şi funcţionale cu montaj 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   

4.5. Dotări 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   

4.6. Active necorporale 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   
357,109.346  €         81,146.46 85,706.243 442,815.589  €       100,621.61 

5.1. Organizare de şantier
 5.1.1.- lucrări de construcţii 5,017.317  €            1,140.09 1,204.156 6,221.473  €            1,413.71 
 5.1.2.- cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
 5.2.1. Comisioane, cote şi  taxe 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 18,106.333  €            4,114.33 4,345.520 22,451.853  €            5,101.77 
23,123.650  €           5,254.42 5,549.676 28,673.327  €           6,515.48 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      - 
6.2. Probe tehnologice şi teste 0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      - 

0.000  €                      -   0.000 0.000  €                      -   

394,717.694  €         89,692.26 94,732.247 489,449.940  €       111,218.40 

362,126.663  €         82,286.55 86,910.399 449,037.062  €       102,035.33 

Intocmit,
Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL
Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................
(semnatura autorizata)

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

Din care: C + M 

Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea în exploatare (probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar)

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

TOTAL CAPITOL 3
 CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2

DEVIZ GENERAL                                                                                                         

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului/lucrarii

Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova “ Lotul 4"

lei/EURO din data de 04.06.2013

Nr.       
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  de cheltuieli
Valoare                         

(fără TVA)
Valoare                         

(inclusiv TVA)

VARIANTA I,  BLOC F7   1   str. Fagaras
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