
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
           PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR._____ 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2013 
referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii 

“Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10,  în municipiul Craiova, str. 
Dimitrie Gerota, nr.2”  

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015; 
   Având în vedere raportul nr.46085/2015  întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi 
Licitaţii prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.36/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10”, în 
municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.2;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi Legii nr.15/1994, 
republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale; 
  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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.36/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10”, 

în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.2 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi Direcţia 
Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 
 

       INIŢIATOR,  AVIZAT, 
          PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

   Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 
 



  

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 

Nr. 46085 / 24.03.2015         Se aprobă, 
               Primar, 
              Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
 

Pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 36/30.01.2013 
avand ca obiect aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  „Locuinţe 

colective cu regim de înălţime maxim P+10, strada Dimitrie Gerota nr.2” Craiova 
 
 
 În Programul de investiţii  a bugetului Consiliului Local pe anul 2012, aprobat  prin  H.C.L. 

nr.175/31.10.2012, anexa 14 la cap.70.02, a fost prevăzută poziţia „Locuinţe colective cu regim de 
înălţime maxim P+10, strada Dimitrie Gerota nr.2” – faza  SF, acest obiectiv de investiţii fiind 
aprobat prin HCL nr. 36/30.01.2013 pentru motive de legalitate şi oportunitate. 

 Impedimentul care a apărut de la momentul adoptării  este dat de situaţia litigioasă apărută între 
Municipiul Craiova şi domnul Pităroiu Gheorghe care revendică terenul situat în str. Dimitrie Gerota, 
nr. 2 din Craiova, revendicare ce a făcut obiectul dosarelor nr. 11015/215/2010, 11015/215/2010* şi 
10147/63/2014 ce s-au aflat pe rolul instanţelor de judecată.                           

 Astfel, în dosarul nr. 11015/215/2010, prin Sentinţa civilă pronunţată de Judecătoria Craiova a 
fost respinsă cererea formulată de dl. Pităroiu Gheorghe. Împotriva acestei sentinţe  s-a formulat recurs 
de către reclamant, recurs admis de Tribunalul Dolj, care a dispus casarea Sentinţei Civile pronunţată 
de  Judecătoria Craiova şi a trimis cauza spre rejudecare. 

 În rejudecarea cauzei s-a format dosarul nr. 11015/215/2010* care s-a finalizat irevocabil la 
data de 26.06.2014 prin Sentinţa nr. 814/2014 pronunţată de Tribunalul Dolj,  respingându-se ca 
nefondat recursul formulat de dl. Pităroiu Gheorghe. 

 Ulterior pronunţării sentinţei precitate dl. Pităroiu Gheorghe a formulat contestaţia în anulare, 
respinsă ca neîntemeiată la data de 18.02.2015, aceasta fiind data până la care a durat situaţia litigioasă 
dintre autoritatea locală şi dl. Pităroiu Gheorghe. 

 În toată această perioadă de timp autoritatea locală a întreprins măsuri în vederea identificării 
unei alte locaţii în vederea construirii de locuinţe colective, măsuri materializate în adoptarea de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a HCL nr. 205/09.05.2014 prin care s-a aprobat contractul de 
concesiune având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 67511 mp situat în str. Caracal, nr. 132, în vederea realizării obiectivului „construire 
locuinţe colective cu regim mare de înălţime destinate cumpărării”. 

 Întrucât scopul pentru care a fost realizat Studiul de Fezabilitate nu mai subzistă, deoarece HCL 
nr. 36/30.01.2013 nu a produs efecte juridice şi nu a fost pusă în executare, dar mai mult această HCL 
nu va fi pusă în executare, întrucat investiţia se va realiza pe alt amplasament (str. Caracal nr. 132 - 
actual 152) se impune revocarea HCL nr. 36/30.01.2013 avand ca obiect aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  „Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10, 
strada Dimitrie Gerota nr.2” Craiova. 

 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 O.U.G. nr. 81/28.08.2003 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, art. 22, alin 



  

(1) şi a Legii  nr. 15 Republicată din 24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale; 

 În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit.d), art. 45, alin. 2, lit. e), art.63, art. 115, 
alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publică locală  

 Se supune aprobării revocarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
36/30.01.2013 având ca obiect aprobarea  Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
„Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10, strada Dimitrie Gerota nr.2”, având 
următorii indicatori tehnico-economici: 

 
• Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)   

 Valoare deviz general (inclusiv TVA)  = 146.827,228 mii lei,  
  respectiv                                          33.254,190 mii euro  

 din care: 

- construcţii+montaj (C+M)                 = 122.042,246 mii lei,  
 respectiv            27.640,759 mii euro 

la cursul de 4.4153 lei/euro din data de 04.01.2013  

                       
• Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)        

   Valoare cu TVA /         Durata 

Etapa 1    = 32.282,637 mii lei/ 25.524,440 mii lei   21 luni  

Etapa 2  = 28.239,370 mii lei/ 23.731,387 mii lei   16 luni 

   din care : 

• Subetapa 2a = 15.132,555 mii lei/12.678,728 mii lei 

• Subetapa 2b = 13.106,815 mii lei/ 11.052,661 mii lei 

 

  Etapa 3      =27.133,424 mii lei/ 22.912,878 mii lei  
 16 luni 

   din care : 

• Subetapa 3a = 14.158,009  mii lei/11.882,120 mii lei 

• Subetapa 3b = 12.975,415  mii lei/ 11.030,761 mii lei 

•  

Etapa 4  = 26.427,154 mii lei/22.493,780 mii lei   16 luni

                   din care : 

• Subetapa 4a = 13.511,964  mii lei/11.471,495 mii lei 

• Subetapa 4b = 12.915,190  mii lei/ 11.025,285 mii lei 

•  

  Etapa 5  = 32.744,639 mii lei/27.376,761 mii lei   18 luni

                   din care : 

• Subetapa 5a = 13.862,361  mii lei/11.178,585 mii lei 

• Subetapa 5b = 18.882,282  mii lei/ 16.198,176 mii lei 

                   

 3. Durata de execuţie a investiţiei (luni) – 48 luni    

 4. Capacitate - în unităţi fizice  
 val estimata pe apartament : 

 ARIA CONSTRUITA  =   880,70 MP 
ARIA DESFASURATA = 5284,84 MP 



  

 din care  
  Ac circulatii  =   159,20 MP 
  Ac locuinte  =   721,50 MP 
  Coeficient de multiplicare =   159,20 MP / 721,50MP =  0,22 
  Ac ap 1 camera = 48,90 + 48,90x0,22 = 59,60 MP 
  Ac ap 2 camera = 65,10 + 65,10x0,22 = 79,40 MP 

 Valoare apartament 1 camera = 59,60 x 390 euro/ mp = 23.200,00 euro 
 Valoare apartament 2 camere = 79,40 x 390 euro/ mp = 31.000,00 euro 

 
 5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa 

caz. 
 

•  APARTAMENTE DE 2 CAMERE – 480 BUC 
•  APARTAMENTE DE 1 CAMERA -  240 BUC 
 

TOTAL APARTAMENTE = 720 BUC 
 

  - locuri de parcare supraterane = 900 locuri 

  - locuri de joaca – S = 1705 mp 

 
  

     
                           Director,                                                            Întocmit,                           
                          Maria Nuţă                                               insp. Laura Georgescu 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
  
 
 
 
 


