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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

 HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Expertizei tehnice şi a  Documentaţiei de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie                       
„Modernizare str. Cujmir” – varianta 1 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
26.06. 2014; 

Având în vedere raportul nr.86386/2014 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi 
Licitaţii prin care se propune aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare 
a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Cujmir” – 
varianta 1.  

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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Cujmir” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 101,40 mii lei (inclusiv TVA)  
                                                                   (22,53 mii euro,  inclusiv TVA) 

      din care construcţii montaj (C+M)      - 80,23 mii  lei   
                                                                     (17,83 mii euro, inclusiv TVA) 
  2. Eşalonarea investiţiei: 1 lună de la obţinerea autorizaţiei de construire 
    (preţuri – luna februarie 2014)   
    prevăzute 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, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 

Nr. 86386/________2014                    Se 
aprobă, 
               Primar, 
              Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova privind   aprobarea   expertizei tehnice si a 

documentatiei de avizarea alucrarilor de interventii pentru 
obiectivul de investiţii   
„Modernizare str. Cujmir” 

 
Necesitate si oportunitate: 

Structura rutiera este in prezent alcatuita in mare parte din balast, in stare avansata de 
degradare (gropi, valuriri, fagase si praf) atragand dificultatea traficului, mai ales in 
perioadaele cu precipitatii. Sistemul rutier existent prin structura sa este foarte sensibil la 
actiunile de inghet-dezghet. 

 
Amplasament:  municipiul Craiova, delimitata de intersectia cu strada  FRAGILOR. Strada  
este infundată de accesul la proprietătile din zonă.  
 
Situaţia existentă a obiectivului de investiţii  

Strada CUJMIR, ce urmeaza a se moderniza,  are o lungime de traseu de aproximativ 
52m.  

În plan, strada se află în aliniament. 
În profil transversal strada are o platformă variabilă, cuprinsă între 4,00m şi 6,00m. 

Pantele în profil transversal nu sunt corespunzătoare. 
Strada are un sens de circulatie. 
Sistemul rutier al carosabilului existent pe strada este urmatorul:  

   - Balast îndesat, cu grosimea de 30 cm; 
  - nisip umed, cu indesare medie, cu grosimea de 270 cm ; de la cota -1,20m -- saturat,  

Apele  pluviale nu se scurg bine la gurile de scurgere existente, şi pe anumite zone 
aceste guri de 

scurgere lipsesc.  Bordurile de încadrare a zonei de carosabil  sunt îngropate sau lipsesc. 
Pe aceasta strada există conducte de gaze la cota -80, -70, faţă de nivelul terenului. 
Investiţia propusă, constă în modernizarea strazii Cujmir cu lungimea totală de 

aproximativ 52 m (stabilită în urma măsurătorilor topografice)  modernizare care  va permite:  
- implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de dezvoltare 
durabilă; 
- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, 
asigurându-se astfel condiţii optime de siguranţă şi confort în circulaţia auto şi pietonală; 
- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile 
legale; 
- asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime; 
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Concluziile raportului de expertiză tehnică: 
Se propun trei variante  pentru structura rutiera, si anume: 

VARIANTA 1 
Substrat din nisip 7 cm sau geotextil cu rol anticontaminant; 
Fundaţie din balast de 25 cm; 
Fundaţie din piatră spartă de 12 cm; 
Strat de legatura BAD25 de 6 cm; 
Strat de uzura beton asfaltic BA 16 de 4 cm. 

VARIANTA 2 
Substrat din nisip 7 cm sau geotextil cu rol anticontaminant; 
Fundaţie din balast de 25 cm; 
Piatră spartă de 12 cm; 
Macadam penetrat (în două reprize succesive cu emulsie bituminoasă) de 10  

VARIANTA 3 
Substrat din nisip 7 cm sau geotextil cu rol anticontaminant; 
Fundaţie din balast 25 cm sau fundaţie inferioară din balast 10 cm şi  superioară din piatră spartă 

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

 
Expertul consideră că cea mai bună variantă din punct de vedere tehnico-economic o 

constituie varianta 1 deoarece: 
- atrage costuri mici la întretinere şi refacere; 
- presupune durată scurtă  de execuţie; 

            - conferă siguranţă sporită pe timp umed şi zapadă precum şi  zgomot redus în trafic. 
 

DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 
Lucrările  la zona de carosabil, care are lăţime  variabilă ( 4 - 6m)  sunt urmatoarele: 

a) Scoaterea stratului de balast; 
b) Sapatură până la patul proiectat al drumului;  
c) Compactare pat drum; 
d) Asternerea geotextilului; 
e) Realizare fundatie din balast (grosime 25cm) şi piatra spartă (grosime 12cm); 
f) Montare borduri  
g) Aşternere mixtură asfaltică BAD25 – 6 cm; 
h) Aşternere strat din beton asfaltic BA16  
i) marcaje longitudinale si transversale pe toata lungimea strazii  
j) completarea reţelei de canalizare pluvială cu noi guri de scurgere 

 
  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 
VARIANTA 1 
1.Valoarea    totala           101,4 mii lei cu TVA, adică 22,53 mii euro cu TVA 
   Din care C+M                 80,23  mii  lei cu TVA       17,83 mii euro cu TVA 
 
VARIANTA 2 
1.Valoarea totala                77,2 mii lei cu TVA, adică 17,15 mii euro cu TVA 
   Din care C+M                  59,33 mii lei cu TVA, adică 13,19mii euro cu TVA 
  
SOLUTIA ADOPTATA :  varianta 1, scenariul recomandat şi  de către 
elaborator  

 
  
 În concluzie 
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 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 
28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, 
 Propunem spre aprobare expertiza tehnica si documentatia de avizare  a 
lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitie „Modernizare str. Cujmir” - varianta 
1, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

 
1.Valoarea    totala           101,4 mii lei cu TVA, adică 22,53 mii euro cu TVA 
   Din care C+M                 80,23  mii  lei cu TVA       17,83 mii euro cu TVA 

   (preţuri – luna februarie 2014) 
Eşalonarea investiţiei: o lună de la obţinerea autorizaţiei de construire)     

 
 

Director executiv, 
Mihaela Anamaria Covaci 

 
 
   

Întocmit, 
insp. C-tin Neagoe 

     
 






























































	001
	DALI
	EXPERTIZA STR. CUJMIR

