
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 „Schimbare destinaţie 
din spaţiu pentru morărit, în spaţiu pentru activităţi de instruire practică în 
specializarea alimentaţie publică şi turism” – Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară, varianta 1 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
25.06.2015; 

Având în vedere raportul nr.87013/2015 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 „Schimbare destinaţie din 
spaţiu pentru morărit, în spaţiu pentru activităţi de instruire practică în specializarea 
alimentaţie publică şi turism” – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, 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 „Schimbare destinaţie din spaţiu pentru 
morărit, în spaţiu pentru activităţi de instruire practică în specializarea 
alimentaţie publică şi turism” – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)        1.526.693,12 lei    
    (1 Euro= 4,43 lei)     

               din care construcţii montaj (C+M)                       1.077.803,87 lei  
   

            2. Durata de realizare:                                              18 luni 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac 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,   PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU   Ovidiu MISCHIANU 
  



 

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 

Direcția Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr. 87013/2015 

Se aprobă, 
Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea expertizei tehnice si documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

obiectivul de investiţii  
„Schimbare destinatie din spatiu pentru morarit in spatiu pentru activitati de instruire 
practica in specializarea alimentatie publica si turism” – Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentara 
 
 
Amplasamentul: România, județul Dolj, Craiova str. Brestei, nr. 144. Regimul de inaltime este 

parter, cu propunere de amenajare a 2 etaje, iar suprafata terenului este de 22 243 mp. 
 
Descrierea investiției  
Situația actuală 
Constructia pentru care s-a solicitat prezentul studiu a fost proiectata in 2004 cu destinatia 

“amenajare spatiu pentru morarit”. Investitia avea dublu scop: 
a) scop didactic-pentru pregatirea practica a elevilor de la liceul si scoala profesionala cu profil: 

Industriea alimentara. 
b) scop economic-completarea lantului tehnologic in vederea producerii produselor de patiserie si 

panificatie. 
Constructia a fost proiectata de SC “IUBAR COM “SRL si executata de SC EUROMONTAJ 

COM SRL intre anii 2004-2006. Solutia constructiva, propusa a fost : 
-fundatii continui din beton armat,prevazute cu centuri armate la partea superioara. 
-grinzi de fundare din beton armat pentru sustinerea scheletului de rezistenta a utilajelor impuse 
de tehnologie. 
-inchideri perimetrale din zidarie de caramida eficienta, pana la cota +4,30m, si pana la cota de 
+8,9m –zidarie din BCA. 
-samburi din beton armat, amplasati la intersectii, care se dezvolta pe toata inaltimea. 
-centuri din beton armat 
-planseu din beton armat peste navele marginale, la cota +2,90m. 

  



-acoperis cu ferme metalice, amplasate la interax de 1,90m, contravantuite, in plan orizontal si 
vertical, in tronsoanele de capat si tronsonul central. 
-invelitoare din table cutata, pe pane metalice. 
-tamplarie din lemn si metalica. 
-Dimensiuni in plan, ale constructiei 10x 11,30m; Regim de inaltime parter, iar nava centrala 
P+2. 
 
Constructia nu a fost finalizata. Din punct de vedere arhitectural si functional, in prezent cladirea 

nu este functionala, finisajele si instalatiile nefiind finalizate.  
Din lucrarile propuse s-au realizat: 

• Terasamentele (sapaturi) 
• Fundatiile din beton armat 
• Inchiderile perimetrale (zidaria de caramida si BCA) 
• Sarpanta si invelitoarea navei centrale. 

 
Nu sunt realizate : 

• Trotuarele, tencuielile, zugravelile, sapele de egalizare, pardoselile, invelitoarea aferenta navelor 
laterale, nu sunt montate jgheaburi, burlane, parazapezi la invelitoarea din tabla, nu este montata 
tamplaria interioara si exterioara, nu sunt realizate scari pentru circulatia pe verticala, nu sunt 
realizate instalatiile termice, sanitare si electrice. Nu sunt realizate bransamente pentru 
instalatiile necesare. De la oprirea lucrarilor au trecut cca 8 ani de zile timp in care constructia a 
fost supusa intemperiilor naturale(vant, ploaie, zapada) 
 
Au fost realizate lucrari de constructii partiale ce nu au fost finalizate.  
 
Concluziile raportului de expertiza tehnica. 
Urmare a examinarii vizuale din exterior, in ansamblu si in detaliu starea fizica a structurii se 

prezinta astfel: Cladirea nu este conformata antiseismic, si deci nu satisface principiile de proiectare 
antiseismica cerute pentru zona de amplasament.  

Conform expertizei tehnice, corelata cu intentia proprietarului de a realiza schimbarea de 
destinatie din spatiu pentru morarit in spatiu pentru instruire practica in specializarea alimentatie 
publica si turism, precum si faptului ca interventiile propuse sunt necesare ca umare a sporirii 
capacitatii portante a structurii, se propun lucrari de interventie care contin atat interventii de natura 
functionala cat si interventii structurale de tip ”consolidare” care sunt necesare pentru marirea 
capacitatii portante a structurii in vederea realizarii celor doua etaje pe inaltimea cladirii existente. Este 
necesara atentionarea proprietarului constructiei asupra conformarii antiseismice necorespunzatoare a 
structurii cladirii in ansamblu. Din punct de vedere al conformarii antiseismice a structurii cladirii in 
ansamblu se poate afirma ca: 

• Forma generala a cladirii in plan nu are o distributie ordonata a maselor, volumelor si 
rigiditatilor dupa cele doua directii principale de dispunere a peretilor structurali. 

• Constructia nu respecta cerintele de conformare in plan orizontal, forma compusa fiind 
dezavantajoasa in cazul miscarilor seismice. 

• Coeficientul de sveltete al peretilor de rezistenta nu este corespunzator cu cerintele normativului 
CR6-2006, inaltimea libera a peretilor fiind foarte mare. 

• Planseul din ferme metalice al cladirii nu satisface conditiile de saiba orizontala rigida in planul 
lui. 

  



• Materialele din care sunt alcatuiti peretii structurali (caramida, BCA si mortarul) nu satisfac 
exigentele cu privire la rezistentele mecanice necesare pentru zona seismica de amplasament si 
pentru caracteristicile cladirii (regimul de inaltime); 

• Structura cladirii-din zidarie de caramida, are o ductilitate redusa la solicitari orizontale. 
In concluzie - cladirea nu este conformata antiseismic, si deci nu satisface principiile de 
proiectare antiseismica cerute in zona de amplasament. In prezent constructia se 
incadreaza in clasa II de risc seismic (constructie care sub efectul cutremurului poate 
suferii degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila.) 
Prin interventiile propuse constructia se va inscrie in clasa III-de risc seismic. 
 
 
Scenarii tehnico-economice: 

Se propun doua variante: 

Varianta 1 prevede realizarea adiacent constructiei existente a unei scari, in doua rampe din 
beton armat marindu-se astfel aria construita. Avand in vedere faptul ca intre parter si etajul 1 
este o diferenta de nivel de 4,3 m, se impune o desfasurare mare a scarii in plan orizontal dar in 
acelas timp se permite o mai buna utilizare a spatiului. Se creaza doua cai de evacuare. Peste 
parter se propune, in traveea de 3,95m construirea in consola a unui bowindou, extinderea 
suprafetei utile, realizand un volum ce marcheaza accesul principal in cladire. Aceasta 
modificare de volum sparge monotonia si simplitatea constructiei, aduce un plus de valoare atat 
perceptiei din exterior cat si din interior. Constructia va beneficia de o buna ventilare prin usi si 
ferestre dar si si o buna luminare naturala prin ferestrele de mari dimensiuni. Expertiza tehnica a 
constructiei a impus lucrari de demolare minime si realizarea unei structuri de cadre de beton cu 
fundatii continui si izolate din beton armat ce imbraca structura existenta. Acoperisul 
constructiei va fi de tip terasa cu termo si hidroizolatie, in armonie cu constructiile din jur.  

Avantajele variantei 1: 

o Are un plus de valoare in plan estetic. 

o Are doua cai de evacuare (una pentru cursanti si una pentru instructori) 

o In holul de la parter se pot desfasura activitati independente fata de restul constructiei. 

o Pe terasa constructiei se pot amplasa panouri solare, aparate de aer conditionat, asigurand 
astfel independenta energetica a constructiei. 

o Asigura o rapida schimbare a functionalitatii, cu costuri reduse. 

Dezavantajele variantei 1: 

o pe timpul executarii lucrarilor se va izola spatiul destinat santierului de lucru.  

o Valoarea lucrarilor aferente structurii de rezistenta vor fi mai mari, in detrimentul 
finisajelor. 

Cresc aria construita si aria desfasurata si implicit valoarea de investitie. 

Varianta 2. Propune construirea scarii necesara circulatiei pe verticala in perimetrul ariei 
construite existente. Structura de rezistenta existenta, grinzile ar intersecta desfasurarea scarii si 
ar impiedica circulatia pe verticala si orizontala in constructie. Salile de clasa ar fi mult mai 
mici. Pentru realizarea fundatiilor scarii s-ar impune spargerea partiala a fundatiilor existente.  

Avantajele variantei 2: aria construita ramane neschimbata. 
  



Dezavantajele variantei 2: - necesita lucrari de fundatii mai scumpe si mai dificile . 

- suprafata utila va fi mai mica. 

- ofera o singura cale de evacuare a utilizatorilor. 

SOLUTIA ADOPTATA : varianta 1, scenariu recomandat si de către elaborator. 
 

 
 
DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI: 
In prezent, in constructia, realizata partial, destinata activitatilor de morarit, conducerea 

Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara solicita relizarea unor spatii pentru instruirea practica in 
specializarea Alimentatie publica si Turism. Se propune realizarea unei scari, adiacent constructiei 
existente si extinderea pe verticala pana la P+2.  

Suprafata terenului =22243 mp; 
Suprafata construita existenta=3745,78mp 
Suprafata desfasurata construita existenta =9463,2mp 
Suprafata construita existenta a cladirii studiate =113 mp 
Suprafata desfasurata existenta=163mp 
POT existent =16,84 % 
CUT existent =0,425 
Suprafata construita a cladirii studiata( in plus)=28,5mp 
Suprafata construita rezultata a cladirii studiata=141,5mp 
Suprafata desfasurata a cladirii studiata (in plus)=77,27+27,13+3,8+27,13+112,53 
+3,8=251,66mp . 
Suprafata desfasurata rezultata a cladirii studiata=163 + 251,66=414,66mp 
Categoria de importanta: ”C” normala. 

Imobilul studiat isi va schimba destinatia (moara) si se va pune in functiune cu o noua destinatie 
- spatii pentru instruire practica-conform cerintelor actuale de pregatire a tineretului. Conducerea 
colegiului tehnic propune cursuri pentru alimentatie publica, cursuri de igiena dar si initierea in 
domeniul turismului si al managementului afacerii. Functiunea propusa nu este poluanta, se incadreaza 
in ansamblul constructiilor existente si va beneficia de toate dotarile si utilitatile din incinta (energie 
electrica, gaze naturale, energie termica, retea de apa potabila si canalizare) 

 
Statutul juridic si suprafata terenului care urmeaza sa fie ocupat: 
Terenul este intravilan, proprietate a Municipiului Craiova si in urma Protocolului de predare 

din 28.09.2001 a fost trecut in administrarea Grupului Scolar de Industrie Alimentara “Ilie 
Murgulescu”, in prezent Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova. Terenul are numarul 
cadastral 16713 inregistrat la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie Dolj din 2004. 

 
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 administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 28/09.01.2008 privind 
aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, 

  



Propunem spre aprobare E.T.+D.A.L.I. la obiectivul de investiţie „Schimbare destinatie din 
spatiu pentru morarit in spatiu pentru activitati de instruire practica in specializarea alimentatie 
publica si turism” – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, varianta 1, cu următorii indicatori 
tehnico-economici: 
 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 1.526.693,12 lei 

In mii lei/mii euro la cursul 1 Euro = 4,43 lei 
Din care C+M (inclusiv TVA) 1.077.803,87 lei  

Durata de realizare: 18 luni  

 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Întocmit, 
Inspector Laura Georgescu 
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VERIFICATORI
EXPERT

N{JME semnatuGr CERINTA REFEFTAT/EXERTIZA
NR./DATA

-iillfri!i

BIROU II.IDMDUAL OE ARHITECTURA-ARH Daniela BUOU
cRAtovA, CALEA BUCUREST|, tTtR.3, CIF ?014339?

B=NEFICIAR: Frimaria tun.Gralova
p€ntru Cslegiul tehnic de industrie
Allmen€ra

SPECIFICATIE NUME SCARA TITLU PROIECT: Schimbare d€sffnatie din
spatiu pentru morarit in spatiu pentru
instrulre practice in speclalizarea
alirnentalle publica si turism - Craiova
s$.Br€stei nr ltl4.iud-Doli.

FAZA
DTAC+
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SEF PROIECT ARH. Daniela BUDU

S,b
t:100

PROIECTANT ARH. Dani€Ia BUDU DATA TITLUL PLANSEI:

FATADA EST
PL, NR,
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FATADA

BIROU IT{DIVIDUAL DE ARHITECTURA. ARH Danio
CRAIOVA, CALEA BUCURESTI,llR. 3, CIF 201,13897

TITLU PROIECT: Schlmbare destinatie din
sptiu pentru morarit in sSu pentru
instruirc practica in specializer€a
alimentatie publica sl turism - Cnalova

FATADA NORD



+11,21x,

FATADA SUD

CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR.3, CIF 201.8897

': Schimbare deatinatie din
spatiu pentru morarlt in spatiu peilru
instruirc practica in specializarea
alimentatie publica ei turism - Graiova
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PRINGIPALA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA-ARH Daniela BUDU
CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, NR.3, CIF 201/$897 pentru Colegiul tehnic de industrie

spatiu pentru morarit in spatiu pentru
instruire practica in specializarea
alimentatie publica si turism -Craiova

IIILULPLANSEI:

FATADA VEST .V{





?t

.** u*E
I l-a
l.D,I(,

l.l-
lu'

't3

' 
-=*

P



l' *ln

r

r.1* ErAJ I
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BIROU ltlDlVlDUAL DE ARHITECTURA - ARH Danlela BUDU
cRAtovA, GALEA BUCURESTT, NR. 3, CtF 20143897

BENEFICIAR: Primaria tun.Graiova
pentru Golegiul tehnic de industrie
Alimentara

spatiu pentru moradt in spatiu pentru
instruire practica in specializarea
alimentatie publica si turiem - Craiova

ARH. Daniela BUDU
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BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - ARH Daniela BUDU
cRAlovA, GALEA BUCURESTT, NR. 3, CtF 20143897

BEI{EFICIAR: Prlmaria tun.Crabve
penfu Colegiul tehnic de industrle
Alimentara

'Pr. 
Nr.

2&12014

SPECIFICATIE NUME SCARA TITLU PROIECT: Schimbare destinatie din
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