
  

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 „Amenajare clădire 
pavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia”  

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

Având în vedere raportul nr.24882/2015 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 „Amenajare clădire pavilion 
pentru secţii aferente Spitalului Filantropia”. 

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 „Expertizei tehnice şi a  
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare clădire pavilion pentru secţii aferente Spitalului 
Filantropia” – având următorii indicatori tehnico – economici: 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                       

36.015.665 lei         
             din care construcţii montaj (C+M)                                     26.812.383 lei  
             Durata de realizare:                                                             24 luni 
             Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
             Sc = 2.168,20 mp. 
             Sdc = 9.145,00 mp. 
             Nr. paturi = 183 

   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 
Direcția Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr. 24882 / 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 

„AMENAJARE CLĂDIRE PAVILION PENTRU SECȚII AFERENTE SPITALULUI 
FILANTROPIA” 

Amplasamentul: România, județul Dolj, Craiova str. Sărarilor, nr. 28. 

Descrierea investiției  

Situația actuală 

Corpurile de clădire în care se face amenajarea sunt amplasate pe domeniul public, pe un 
teren relativ plan, cu suprafața de 4.731,0 mp și sunt edificate parțial la nivel de structură de 
rezistență - cadre și planșee prefabricate din b.a., cu fundații și elevați din b.a., lucrările 
structurale fiind stopate înainte de finalizarea lor și închiderea cel puțin perimetrală a clădirii. 

Deoarece Spitalul Filantropia a pierdut o serie de spatii destinate procesului medical care 
funcționau in clădiri ce au fost revendicate și restituite în natură foștilor proprietari, Municipiul 
Craiova a hotărât relocarea secțiilor din componența Spitalului în corpurile de clădire 
abandonate din strada Sărari, nr.28. 

Corpurile de clădire existente sunt denumite de la sud către nord: A, B, C și D. 

Corpul A are în prezent structura de rezistență aferentă regimului de înălțime D+P+1+2p 
(2 travei cu casa scării). 

Corpul B are structura de rezistență aferentă regimului de înălțime D+P+2+3p (2 travei 
cu casa scării). 

Corpul C are structura de rezistență executată pentru regimul de înălțime D+P+3+4p (2 
travei cu casa scării). 

Corpul D are structura de rezistență executată pentru regimul de înălțime D+P+3+4p (4 
travei din care una cu casa scării). 

Între corpul A şi corpul B există un coridor de legătură cu regim de înălțime D+P+1, 
între corpurile B şi C, două coridoare de legătură cu regim de înălțime D+P+2( unul pe latura de 
vest și cel de-al doilea pe latura de est) şi între corpurile C şi D, două coridoare de legătură cu 
regim de înălțime D+P+2, poziționate unul pe latura de vest și celălalt pe latura de est. 

La o analiză atentă a structurii existente a celor 4 corpuri A, B, C şi D la data efectuării 
expertizei tehnice s-au constatat unele deficiențe ce pot pune în pericol stabilitatea şi rezistența 
de ansamblu în caz de cutremur şi anume: 

1. Fisuri fine la intersecția grinzilor prefabricate cu stâlpii de beton în zona de 
monolitizare a acestora. 



  

2. Dezaxări ale stâlpilor de la etajele superioare față de stâlpii de la etajele inferioare de 
ordinul a 3-5cm la un număr relativ redus de stâlpi. 

3. Lipsa stratului de acoperire a armăturilor la unele panouri prefabricate de planșeu. 

4. Denivelări ale panourilor prefabricate de planșeu în special la planșeul peste ultimul 
nivel.  

Situația propusă 

Pentru cele 4 clădiri ce fac obiectul prezentei documentații (corpurile A, B, C, D), a fost 
întocmită o expertiză tehnică de către expert tehnic atestat MLPAT exigența A1. 

prin care s-au stabilit măsurile de intervenție necesare. 

Au fost prezentate două variante de măsuri de intervenție: 

- Soluţia minimală - se vor lua următoarele măsuri: 

- Toate nodurile de îmbinare a grinzilor pe stâlpi se vor consolida cu elemente metalice 
împănate cu pene metalice sub grinzile existente, consolidare ce se va masca cu rigips.  

- Zonele în care acoperirea cu beton a armăturilor este degradată se va tencui cu mortar M100-T 
şi rășină adezivă epoxidică; 

- Planșeele de beton armat prefabricat se vor consolida la partea inferioară cu lamele SIKA 
Carbodur tip M1014 şi M916 montate pe ambele direcții la 25 cm interax (4 buc/m); 

- Supraetajarea cu un nivel sau un nivel parțial, propusă la corpul A, articulația dintre corpurile 
A și B și la corpul D, se poate realiza cu prelungirea stâlpilor de beton armat prin ancorarea cu 
ancore chimice şi realizarea planșeului din beton armat monolit; 

- Golurile pentru casa lifturilor atât pentru pacienți, cât şi pentru alimente şi alte necesități se pot 
executa prin demolarea panourilor de planșeu şi rezemarea panourilor adiacente pe casa 
lifturilor executată în grosime de 20 cm respectiv 15 cm; 

- Montarea instalațiilor de climatizare peste planșeul ultimului nivel de la cele două articulații 
dintre corpurile A-B și B-C, se vor executa pe o structură de beton armat monolit, ancorată şi 
contravântuită pe ambele direcții de planșeul ultimului nivel, având în vedere greutatea de cca. 6 
tone a instalației, cât şi a vibrațiilor produse de această instalație; 

- În ceea ce privește măsurile pentru eliminarea vibrațiilor, se vor dispune suporți anti vibrații la 
ambele pompe de căldură și manșete flexibile la racordarea centralelor de ventilații. La 
racordarea conductelor la ventilo-convectoare, centrale de ventilație și pompe de căldură, se vor 
utiliza numai racorduri flexibile care să nu permită propagarea vibrațiilor la structura clădirii; 

- Peste panourile prefabricate de planșeu la toate nivelele mai puțin planșeul peste ultimul nivel 
(terasa) se va executa o șapă de egalizare- suport pardoseală în grosime de max. 3,5cm armată 
cu plasă φ5mm cu ochiuri 100x100mm. Peste șapă pardoseala se va executa din mozaic sau 
gresie în grosime de max. 1,5cm;Peste planșeul ultimului nivel se va turna un beton ușor de 
pantă din granulit care va constitui şi suportul pentru pardoseala din mozaic sau gresie în 
grosime de 1,5cm, termoizolația urmând a fi executată din saltele de vată minerală de 10cm 
grosime montate la interior sub panourile prefabricate ale planșeului peste ultimul nivel; 

- Compartimentările interioare se vor executa în totalitate din pereți de ghips-carton cu strat 
fonoizolant iar închiderile perimetrale se vor executa din tâmplărie de aluminiu cu geam 
termopan pe un parapet din zidărie poroterm de max. 60cm înălțime; 

- Copertina cu deschidere de max. 5m, propusă pentru a acoperi accesul la serviciul Urgență de 
la parterul corpului A, se va executa pe structură metalică independentă de structura corpului 
existent, pe fundații excentrice din b.a. și învelitoare din materiale ușoare (sticlă, policarbonat 
multistrat). 



  

- Soluţia maximală - se vor lua următoarele măsuri 

În afara măsurilor specificate în cadrul soluției minimale, în soluția maximală se vor 
consolida şi stâlpii de beton armat cu lamele SIKA Carbodur M1014, câte o lamelă pentru 
fiecare latură a fiecărui stâlp. 

Recomandarea expertului asupra soluției optime din punct de vedere tehnic şi economic, 
de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  

În urma analizării celor doua variante, beneficiarul a ales soluția minimală. 

Audit energetic 

După realizarea investiției se va întocmi Certificatul de performanță energetică a 
clădirilor. 

Proiectul de consolidare se va face pe baza recomandărilor din Expertiza tehnică, 
ținându-se cont de configurația spațială și funcțională propusă. 

Astfel, se propune ca în fiecare din cele 4 corpuri principale existente, să se amplaseze 
câte una din secțiile Spitalului Filantropia ce se relochează, astfel: 

- în corpul A - Secția Medicală III și Urgențele 

- în corpul B - Secția Medicală II 

- în corpul C - Secția Medicală I 

- în corpul D - Secția Fizioterapie 

Articulațiile care leagă cele 4 corpuri pe latura de vest permit circulația fluentă între 
secții și asigură fluxurile necesare actului medical, precum și utilitățile. 

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 „AMENAJARE CLĂDIRE 
PAVILION PENTRU SECȚII AFERENTE SPITALULUI FILANTROPIA”, soluția 
minimală, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 36.015.665 lei 

Din care C+M (inclusiv TVA) 26.812.383 lei 

Durata de realizare: 24 luni 

Capacități (în unități fizice și valorice) 

Sc = 2.168,20 mp 

Sdc = 9.145,00 mp 

Nr. paturi = 183 

 

 

Director executiv, 

Maria Nuță 

Întocmit, 

Inspector Iulian Pătru 

 














































