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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                       
„Reabilitare str. Mihail Kogălniceanu” – varianta 1 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
31.07. 2014; 

Având în vedere raportul nr.108489/2014 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 „Reabilitare str. Mihail 
Kogălniceanu” – 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 intervenţii; 
  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 „Reabilitare str. Mihail Kogălniceanu” 
– varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)        - 

1.115.991,27/901.969,87  lei  
          din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 989.852,5/798.268,15   lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime totală de modernizare a străzii este de 300 m., iar suprafaţa de stradă 

modernizată şi suprafaţa de parcări este de 2.805 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 698 mp. 
    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. 108489 /24.07.2014                                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 a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investiţii   

REABILITARE STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU 
 

Necesitate si oportunitate: 
 Strada are lungimea de 300 m si este modernizata,  avand imbracaminte asfaltica cu grosimea cuprinsa 
intre 8 -10 cm grosime  pe fundatie din amestec de nisipuri cu elemente de pietris si  balast in grosime de 
15-20 cm.  

Stratul suport este alcatuit din strat de nisipuri fine mijlocii slab prăfoase argiloase, cafeniu gălbui cu 
îndesare medie. 

Structura rutiera  se afla in stare de degradare  prezentand fisuri, crapaturi. 
Partea  carosabila a strazii este de 8 m latime, are o banda de circulatie si este incadrata de borduri 

si trotuare pentru circulatia pietonala cu latimea de 2,0-3,0m. 
Panta transversală a străzii este de 2%-3% , in acoperis, iar în profil longitudinal declivitatea 

tronsonului nu depăşeşte 2%. 
Trotuarele existente in latime  de 1-2m sunt amenajate cu imbracaminte din mixtura asfaltica si se  

afla partial in stare buna, partial in stare avansata de degradare, prezentand fisuri crapaturi, tasari, 
burdusiri. Bordurile sunt degradate, fiind  necesare inlocurea lor la o noua cota proiectata aflata la  min 
15cm fata de noua cota a carosabilului. Nu sunt amenajate spatii pentru  parcarea autovehiculelor. 
Amplasament:  
strada Mihail Kogalniceanu intersecteaza strada Eugeniu Carada, strada Fratii Buzesti,strada Mitropolit 
Firmilian si strada Sfantu Dumitru. 
 DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI: 
 Lucrarile de reabilitare urmăresc imbunatatirea partii carosabile existente pentru preluarea optima a 
traficului de perspectiva, realizarea de parcari pentru fluidizarea traficului, realizarea de trotuare noi cu latimi 
acceptabile, realizarea unui sistem de preluare si asigurarea protectiei si sigurantei circulatiei prin indicatoare si 
marcaj. 

 
Traseul in plan al strazii Mihail Kogalniceanu se compune din aliniamente lungi si curbe cu raze 

cuprinse intre 100 si 200m.   
In profil longitudinal strada prezinta declivitati de la 0% pana la 5.4% . 
Profilul longitudinal proiectat al strazii urmareste dirijarea apelor pluviale catre canalizarea pluviala 

existenta. 
In profil transversal strada are urmatoarea configuratie: 
- strada se compune din o banda de circulatie cu latimea de 4.00m, parcari oblice (pe dreapta fata 

de axul strazii) cu latimea de 4.50m si trotuar incadrat de borduri; 
Panta transversala a strazii este de 2.5%, dirijand apele meteorice catre marginea partii carosabile. 
Panta transversala la trotuare este de 1% cu scurgere catre partea carosabila. 

 Sunt analizate două variante de intervenţii în vederea modernizării 
            -varianta 1: banda de circulatie rutiera cu imbracaminte asfaltica, 

 -varianta 2:   banda de circulatie rutiera cu imbracaminte din beton de ciment. 
 

Prezentarea avantajelor si dezavantajelor celor doua variante propuse 
Varianta 1 
Avantaje:   perioada mai mica de executie;  cost de realizare mai mic;  suprafata de rulare mai 

silentioasa si mai confortabila;  rezistenta la actiunea agentilor de dezghetare (in perioadele de iarna) mai mare;  
interventiile neprevazute la utilitatile din partea carosabila sunt mai rapide si mai putin costisitoare. 

Dezavantaje:  lucrari de intretinere mai dese si in general mai costisitoare;  durata de viata mai mica. 
Varianta 2 
Avantaje:  lucrari de intretinere mai mici si mai putin costisitoare;  durata de viata mai mare. 
Dezavantaje:  perioada de executie mai mare, ridicand probleme mari de trafic in zona (betonul trebuie 

protejat   timp de o luna de traficul rutier);  cost de realizare mai mare;   suprafata de rulare mai zgomotoasa si 
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mai putin confortabila;  rezistenta la actiunea agentilor de dezghetare (in perioadele de iarna) mai mica;  
interventiile de urgenta (neprevazute) la utilitatile din partea carosabila sunt mai greoaie si foarte costisitoare. 

Analizand avantajele si dezavantajele  se recomanda VARIANTA 1: 
 

              Parte carosabilă de 4.00m (o banda de circulatie), avand urmatoarea structura: 
 - frezarea suprafetei existente pe o grosime de 7cm; 
 - asternerea unui strat din BAD25 cu grosimea medie de 5cm pentru preluare denivelari; 
 - asternere geocompozit; 
 - asternerea stratului din BAD25 – 6cm; 
            - asternerea stratului de MAS16 - 4cm; 
             Parcari oblice pe partea dreapta a partii carosabile cu latimea de 4,50m, cu urmatoarea structura: 
 - frezarea suprafetei existente pe o grosime de 7cm; 
 - asternerea unui strat din BAD25 cu grosimea medie de 5cm pentru preluare denivelari; 
  - asternere geocompozit; 

1.1. asternerea stratului din BAD25 – 6cm; 
1.2. asternerea stratului de MAS16 – 4cm; 

 Trotuare  
             - desfacerea bordurilor existente; 
 - desfacere trotuare existente; 
 - montare borduri noi tip 10x15x50, 20x25x50; 
 - montare stalpisori ornamentali de protectie; 
 - realizare trotuar nou pe o suprafata de 698 mp  cu urmatoarea structura: 
 - pavele din beton cu grosimea de 6cm; 
 -5cm nisip; 
 -15cm balast. 
 Alte lucrări 
  ridicarea la cota a caminelor ; 
  ridicarea la cota a geigerelor; 
  montare geigere noi; 
 asigurarea scurgerii apelor se va realiza cu ajutorul canalizarii pluviale existente; 
 lucrari pentru siguranta circulatiei (marcaje si semnalizare verticala); 
- la intersectiile cu strazile adiacente se vor suplimenta gurile de scurgere pentru preluarea in conditii 

optime a apelor pluviale. 
- pentru a impiedica oprirea autovehiculelor pe trotuar se vor monta stalpisori ornamentali de 

protectie. Acestia se vor amplasa la distante de 1.0m, unul fata de celalalt 
- Se propune amenajarea unei piatete, de 350mp, la intersectia strazilor Mihail Kogalniceanu, Sfantu 

Dumitru si Unirii cu urmatoarea structura: 
 - frezarea suprafetei existente pe o grosime de 7cm; 
 - asternerea unui strat din BAD25 cu grosimea medie de 5cm pentru preluare denivelari; 
 - asternere geocompozit 
 - asternerea stratului din BAD25 – 6cm; 
            - asternerea stratului de MAS16 - 4cm; 
 - montare borduri noi tip 20x25x50; 
 - montare stalpisori ornamentali de protectie; 
 Din punct de vedere al sensului de mers, strada Mihail Kogalniceanu este o strada cu sens unic de 
la km 0+000 (intersectie cu strada Fratii Buzesti) – km 0+300 (intersectie cu strada Sfantu Dumitru). 
  
Varianta a doua de reabilitare se deosebeşte de prima  în ceea ce priveşte structura carosabilului: 
            - desfacere structura rutiera existenta; 
 - sapatura; 
 - asternerea stratului din balast - 30cm; 
 - asternerea stratului din nisip – 20cm; 
- asternerea stratului din beton BcR- 20cm; 
  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 
Varianta 1  
Valoarea totala a investitiei:    1.115.991,27 / 901.969,87 lei 
(in preturi 14.03.2014 fara TVA) 
 din care: Constructii – Montaj    989.852,5 / 798.268,15 lei 
Varianta 2  
Valoarea totala a investitiei:    1.325.911,96 / 1.071.649,23 lei 
 (in preturi 14.03.2014 fara TVA) 
 din care: Constructii – Montaj   
 1.184.364,65 / 955.132,78 lei 
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Echivalentul în euro se poate calcula folosind cursul din 26.03.2014: 4,4637 lei / 1 euro 
 În concluzie 
 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 „REABILITARE STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU” - varianta 1, cu următorii 
indicatori tehnico-economici: 

 Valoarea totală (cu / fără TVA )  =  1.115.991,27 / 901.969,87 lei 
Din care: construcţii montaj (C+M)  cu / fără TVA = 989.852,5 / 798.268,15 lei 

                      (preţuri – luna MARTIE 2014) 
 Eşalonarea investiţiei: 4  săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
 Lungimea totala de modernizare a strazii este 300 m , iar suprafata de strada modernizata 

si 
suprafata de parcari este de 2.805 mp. 
 -    Suprafata totala ocupata de trotuare este de cca. 698 mp. 
 
 
 
      Director executiv, 
 Anamaria Mihaela Covaci         Întocmit, 

         insp. Neagoe C-tin  
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