
  

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 şi 

modernizare Centru Recuperare Luncă, bvd. Ştirbei Vodă, nr.106”  
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
26.02.2015; 

Având în vedere raportul nr.24649/2015 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 „Reabilitare şi modernizare 
Centru Recuperare Luncă, bvd. Ştirbei Vodă, nr.106”. 

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 a Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare Centru 
Recuperare Luncă, bvd. Ştirbei Vodă, nr.106” – având următorii indicatori 
tehnico – economici: 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                    8.830.916 lei  
                                                                 respectiv 1.971.715 euro 
                                                                                          (1 euro = 4,4788 lei) 

             din care construcţii montaj (C+M)                                 5.669.787 lei  
                                                                                                      respectiv 1.265.917 euro 
            Durata de realizare:                                                          8 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,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



  

 
 

Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcţia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. 24649 /2015                              Se aprobă, 
                                                   Primar,Primar,Primar,Primar,    
                                                        Lia Olgu^a VasilescuLia Olgu^a VasilescuLia Olgu^a VasilescuLia Olgu^a Vasilescu 

RAPORTRAPORTRAPORTRAPORT    

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind   Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind   Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind   Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind   

aprobarea  expertizei tehnice aprobarea  expertizei tehnice aprobarea  expertizei tehnice aprobarea  expertizei tehnice ZZZZi a documenta^iei de avizare a lucrărilor de interven^ii i a documenta^iei de avizare a lucrărilor de interven^ii i a documenta^iei de avizare a lucrărilor de interven^ii i a documenta^iei de avizare a lucrărilor de interven^ii     
pentru obiectivul de investi îi  pentru obiectivul de investi îi  pentru obiectivul de investi îi  pentru obiectivul de investi îi      

        沌Rea沌Rea沌Rea沌Reabilitare Zi modernizare Centru  Recuperare Luncă, Bbilitare Zi modernizare Centru  Recuperare Luncă, Bbilitare Zi modernizare Centru  Recuperare Luncă, Bbilitare Zi modernizare Centru  Recuperare Luncă, B----dul Ytirbei Vodă  nr. 106敦dul Ytirbei Vodă  nr. 106敦dul Ytirbei Vodă  nr. 106敦dul Ytirbei Vodă  nr. 106敦 
 
Situatia existenta  

Clădirea este independenta fiind formata din 2 corpuri, realizate in etape diferite,separate 
prin rost seismic si de tasare. 

Structura de rezistenta, forma si dimensiunile sunt diferite la cele 2 corpuri si anume: 
          - Corpul nr. 1 are structura de rezistenta realizata din fundaţii de beton simplu, 
pereţi structurali din zidărie de cărămida, plansee din beton armat si acoperiş tip terasa 
necirculabila. 
A fost realizat intre anii 1955-1960. 

- Corpul nr. 2 are structura de rezistenta realizata din fundaţii din beton armat, 
cadre din beton armat, plansee din beton armat, acoperiş tip terasa necirculabila. 

Pereţii de inchidere exterioara si de compartimentare interioara sunt realizaţi din zidărie 
de BCA in grosime de 15, respectiv 25cm. A fost executata intre anii 1986-1987. 

Pereţii structurali au grosimea de 30, 45 si 60cm. Prin modul de dispunere se încadrează 
la sistemul „Fagure" (compartimentare deasa). 

 

Concluziile raportului de expertiza tehnica 
Pe amplasament se vor amenaja 2 terenuri de fotbal având fiecare dimensiunile de joc de 

68 x 105m si un trotuar de garda de minim 1.5m.     
Varianta I - maximala 

Se propune amenajarea celor 2 terenuri de fotbal  cu dimensiunile de joc de 68 x 105m si 
un trotuar de garda de minim 1.5m, prevazute cu nocturna, rulouri de gazon natural, sistem de 
tubulatura pentru drenaj cu camine de colectare a apelor pluviale si sistem de irigatie 
automatizat. 

Varianta II - minimala 
Se propune amenajarea celor 2 terenuri de fotbal  cu dimensiunile de joc de 68 x 105m si 

un trotuar de garda de minim 1.5m, fara nocturna, prevazute cu gazon insamantat si sistem de 
irigatie automatizat. 

 
Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de 
vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventii: 
Expertiza  Tehnica nr. 259/2014 realizata de SC VEREXPRO SRL prevedere urmatoarele: 



  

La clădirea cu denumirea „Centru de recuperare" situata pe b-dul Ştirbei Voda la nr. 106 din 
municipiul Craiova, se propune: Corp Nr. 1: 

Astuparea la etaj, prin zidire, a unui gol de fereastra situat in peretele transversal interior 
din axul 8; 

Astuparea la etaj, prin zidire, a unui gol de fereastra situat in peretele transversal interior 
din axul 9,intre axele F si H; 

Recompartimentarea încăperii de la etaj, situata intre axele 8 si 11, respectiv H si J. 
Corp nr. 2 
- Recompartimentarea interioara prin desfiinţarea unor pereti de compartimentare realizaţi 
din zidărie de BCA(de umplutura) si realizarea altor pereţi de compartimentare. 
• Realizarea unui luminator in porţiunea cuprinsa intre axele 5 si 9, respectiv A si D. 
 

 

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI  
 Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma 

realizarii lucrarilor de interventii 
Cladirea existenta avea initial o alcatuire simplă avand in plan forma “L”, orientata cu 

latura lunga catre Sud, un regim de inaltime P+1 si un sistem structural format din pereti 
portanti si palansee din lem; inchiderea la partea superioara era realizata cu un acoperis format 
dintr-o sarpanta pe scaune si invelitoare din tigla ceramica. In urma unei ample interventii de 
modificare, consolidare si extindere, in anii 1986-1987, al carei Șef de Proiect a fost domnul 
arhitect Voia Viorel, cladirea initiala a primit adiacent, la Nord o serie de spatii, dispuse astfel 
încat sa formeze o curte de lumină, iar acoperirea a fost schimbata in terasa. În acest mod 
cladirea are in prezent o formă aproximativ pătrată in plan. Structural extinderea realizata in anii 
1986-1987 are un sistem de cadre (stalpi si grinzi) prefabricate. Imobilul studiat are două 
niveluri supraterane, ca regim de inaltime se prezinta astfel:canal tehnic vizitabil pentru 
distributia retelelor de termice si sanitare, parter si etaj; avand destinatia actuala de „Centru 

Recuperare Luncă”.  
Structural cladirea se prezinta astfel : 
- fundatii continue din beton cu centura din beton armat sub cota ±0,00, 
- cadre din beton armat. 
- la parter zidarie auto portanta, din caramida ceramica cu grosimea de 37,5 cm pentru 

zidurile exterioare si 25 cm grosime pentru zidurile auto-portante interioare, 
- inchiderea la partea superioara a cladirii este de tip terasa cu hidroizolatie bituminoasa 

, 
- circulatia verticala este asigurata de patru scari din beton armat monolit, inchise. 

Accesul si fata principala sunt situate la Sud.  
 
Extinderea propusa prin prezentul proiect se va realiza la nivelul parterului in zona de 

Nord a cladirii, in vecinatatea accesului secundar situat in coltul nord-estic al cladirii, printr-o 
constructie separata. Aceasta va a o structura metalica iar acoperirea si inchiderile exterioare se 
va face cu panouri tip izopan si zone vitrate generoase realizate cu tamplarie din aluminiu cu 
rupere termica. Legatura dintre cele doua corpuri de cladire se face printr-un coridor situat in 
vecinatatea accesului secundar  din coltul nord-estic al cladirii studiate. Prin acest coridor 
sportivii vor accede din zona vestiarului catre piscina si terenurile de antrenament. 

Prin prezentul proiect se propune si realizarea unui luminator zenital, care sa acopere 
curtea interioara de la etajul 1, amplificand astfel suprafata utila a cladirii. 

 
Structura 



  

Obiectul studiului nostru este o constructie P+1. In urma elaborarii Expertizei Tehnice 
nr. 259 din Decembrie 2014, de catre dl. Ing. Moga Alexandru, au rezultat ca fiind necesare 
urmatoarele masuri: 

-  Realizarea unui cadru din beton armat s-au metal in locul peretelui desfiintat din axul 
7; 
Consolidarea la interior, cu tencuieli armate, a intersectiilor peretilor, cu grosimea de 
30cm, de la parter. 

 
Regimul de inaltime 

Constructia va avea un regim de inaltime P+E (8 m). 
 

Lucrari propuse 
Pentru îndeplinirea proiectului respectiv trebuie îndeplinite următoarele : 
a) curăţarea clădirii la exterior si interior pana la structura de rezistenţa (cărămida, 

beton); 
b) reconsolidarea structurii unde este cazul; 
c) aplicare finisajelor noi; 
 
Clădirea propusa va avea următoarele funcţiuni: 
- PARTER  - hol intrare 

• 4 camere oficiali 
• bucătărie 
• sala de mese 
• cabinet medical 
• vestiare sportivi 30 pers 
• sala fitness, jacuzzi 
• spa, camere masaj, camera tratament criogenie 
• sauna umeda, sauna uscata si sauna cu infrarosu 

- EXTINDERE PARTER aprox. 15x12m 

- piscina 

- vestiare 
 

-ETAJ        - hol etaj 
• 3 apartamente cu 2 camere 
• 9 camere cu baie proprie 

Pe amplasament se vor amenaja 2 terenuri de fotbal având fiecare dimensiunile de joc de 
68 x 105m si un trotuar de garda de minim 1.5m.     

 
Varianta I 

Se propune amenajarea celor 2 terenuri de fotbal  cu dimensiunile de joc de 68 x 105m 
si un trotuar de garda de minim 1.5m, prevazute cu nocturna, rulouri de gazon natural, sistem de 
tubulatura pentru drenaj cu camine de colectare a apelor pluviale si sistem de irigatie 
automatizat. 

 
Varianta II 

Se propune amenajarea celor 2 terenuri de fotbal  cu dimensiunile de joc de 68 x 105m 
si un trotuar de garda de minim 1.5m, fara nocturna, prevazute cu gazon insamantat si sistem de 
irigatie automatizat. 

 



  

Finisaje interioare: pardoselile vor fi din parchet laminat in: birouri, dormitoare,   iar in 
cabinetul medical, in grupurile sanitare,  vestiare  se va monta gresie portelenata si faianta pana 
la h=1.80m, in zonele de circulatie se va monta gresie si lambriu, peretii sunt tratati cu vopseluri 
lavabile, tavanele vor fi finisate  cu vopsitorii acrilice.  

Finisaje exterioare: 
- inchideri din tamplarie izoterma de PVC cu geam termoizolator,  
- tencuieli decorative, 
- se va monta termosistem (polistiren expandat cu grosimea de 10 cm) pe fatadele 

existente ale cladirii; 
 

 În concluzieÎn concluzieÎn concluzieÎn concluzie 
 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finan^ele publice locale, 
art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administra^ia publică locală, republicată, cu modificările Zi completările ulterioare Zi H.G. nr. 
28/09.01.2008 privind aprobarea con^inutului cadru al documenta^iei tehnico-economice 
aferente investi^iilor publice, 
 Propunem spre aprobare expertoza tehnica si documenta^ia de avizare a lucrărilor de 
interven^ii pentru obiectivul de investi^ii 沌Reabilitare si modernizare Centru  Recuperare Lunca, 沌Reabilitare si modernizare Centru  Recuperare Lunca, 沌Reabilitare si modernizare Centru  Recuperare Lunca, 沌Reabilitare si modernizare Centru  Recuperare Lunca, 
BBBB----dul Stirbei Voda nr. 106敦 dul Stirbei Voda nr. 106敦 dul Stirbei Voda nr. 106敦 dul Stirbei Voda nr. 106敦 ----    varianta maximalăvarianta maximalăvarianta maximalăvarianta maximală, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) Ş  8.830.916 leiValoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) Ş  8.830.916 leiValoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) Ş  8.830.916 leiValoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) Ş  8.830.916 lei, , , ,         

                                                                respectiv                                      1.971.715 euro    (1 euro Ş 4,4788 lei) 
din care: 
- construc^ii+montaj (C+M)                      Ş  5.669.787 lei,  
               respectiv                          1.265.917 euro                                        
Durata de realizare a investitiei Ş 8 luniDurata de realizare a investitiei Ş 8 luniDurata de realizare a investitiei Ş 8 luniDurata de realizare a investitiei Ş 8 luni    
    

            
                                                Director executiv,                                                                  Director executiv,                                                                  Director executiv,                                                                  Director executiv,                                                                  Întocmit,    
                                                                        Maria Nu^ă                                                                  Maria Nu^ă                                                                  Maria Nu^ă                                                                  Maria Nu^ă                                                                    insp. Laura Georgescu 

 

 
 
 

 
 

 




















































