
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 
 
 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare canal colector-staţie epurare municipiul 

Craiova” 

  
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.86528/2022, raportul nr.93913/2022 al 
Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii și raportul de avizare nr.94351/2022 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare canal colector-staţie epurare municipiul Craiova”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi şi Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare canal colector-staţie epurare municipiul 
Craiova”, varianta 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                     30.492.011,56 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA        23.828.377,24 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                                       10 luni,  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. 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 GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 

Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 86528 /     .05.2022 

    
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației DALI pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare canal colector – stație epurare Municipiul Craiova”  

 

 

 
Prin contractul de achiziție publică de servicii nr. 213745 / 26.11.2021, încheiat între Municipiul 

Craiova și PEGASUS ENGINEERING SRL, având ca obiect Servicii de elaborare ET și DALI aferente 

obiectivului de investiții „Reabilitare canal colector – stație epurare Municipiul Craiova”, a fost 

elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
canal colector – stație epurare Municipiul Craiova”. 

  

 

Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Craiova din 

luna mai 2022, a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare canal colector – stație epurare Municipiul 
Craiova”. 
 

 

 

 

PRIMAR, 
Lia – Olguța Vasilescu 

 
 
 
 

Director executiv, 

Maria Nuță 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 93913 / 18.05.2022                                               
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea documentației DALI pentru obiectivul de investiții  
 „Reabilitare canal colector – stație epurare municipiul Craiova”” 

   

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 86528/09.05.2022 se propune 
adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea documentației DALI pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare canal colector – stație epurare municipiul Craiova”. 

Prin contractul de achiziție publică de servicii nr. 213745 / 26.11.2021, încheiat între 
Municipiul Craiova și SC PEGASUS ENGINEERING SRL, având ca obiect Servicii de elaborare 
E.T. și D.A.L.I. aferente obiectivului de investiții „Reabilitare canal colector – stație epurare 
municipiul Craiova”, a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții”. 

 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Canalul Colector-Stație Epurare municipiul Craiova, este cel mai important colector de ape 
pluviale din municipiul Craiova, care începe de la Balta Craioviţa și se descarcă în râul Jiu, zona 
Făcăi. 

Balta Craiovitei are o suprafață de 32 de hectare și este un lac artificial pe cursul pârâului 
Cornițoiu, făcut în perioada 1966 - 1974.  Balta Craiovitei s-a creat pentru a regulariza debitele de apă 
colectate și transportate de pârâul Cornițoiu și deversate în canalul colector Craiovița. 

Canalul Colector-Stație Epurare municipiul Craiova se află în municipiul Craiova și desparte 
cele două sensuri de mers ale străzii Râului. 

În inventarul Primăriei Municipiului Craiova, Canalul Colector-Stație Epurare municipiul 
Craiova are lungimea totală de 5,15 km și ocupă suprafața de 36 ha. 

Canalul colector are următoarele dimensiuni: 
 Tronsonul Breștei – Bucovăț: canal colector casetat închis, cu un fir, din casete prefabricate de 

beton armat, având lățimea de 1.0 m și dimensiunile interioare 1.70 x 1.70m; 
 Tronsonul Bucovăț – Știrbei Voda: canal colector casetat închis, cu un fir, din casete 

prefabricate de beton armat, având lățimea de 1.0m și dimensiunile interioare 3.20 x 3.00m; 
 Tronsonul Știrbei Voda – Bibescu: canal colector casetat închis, cu un fir, din casete 

prefabricate de beton armat, având lățimea de 1.0m și dimensiunile interioare 3.20 x 3.00m; 
 Tronsonul Bibescu – Tabaci: canal colector casetat închis, cu doua fire alăturate, din casete 

prefabricate de beton armat, având lățimea de 1.0m și dimensiunile interioare 3.20 x 3.00m; 
 Tronsonul Tabaci – Popoveni: canal colector casetat închis, cu doua fire alăturate, din casete 

prefabricate de beton armat, având lățimea de 1.0m și dimensiunile interioare 5.00 x 3.00m; 
 Tronsonul Popoveni B-dul Romanescu: canal colector este deschis, neamenajat. 

Canalul colector este casetat pe o lungime de 4,13 km. 
În perioada 2013-2016, Canalul Colector-Stație Epurare municipiul Craiova a fost închis, cu 

finanțare din fonduri europene, pe tronsonul cuprins între camera de racord a canalului pluvial de pe 
str. Dr. Dimitrie Gerota până la Podul Popoveni, pe o lungime de 311 m. 

Evaluarea stării tehnice a colectorului existent are la baza informațiile furnizate de Beneficiar 
precum și cele constatate în teren în cadrul vizitelor efectuate pe amplasamentul studiat, în luna martie 
2022.  
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S-a determinat necesitatea reabilitării colectorului de pe strada Râului pe tronsonul cuprins 
intre intersecția cu str. Brestei și str. Dr. Dimitrie Gerota, pe o lungime de 3212 m intre cele doua 
puncte, respectiv pe o lungime totala de 4318m pe toate firele colectorului: 

 Tronsonul Brestei – Bucovăț: canal colector casetat închis, cu un fir, din casete prefabricate de 
beton armat, având lățimea de 1.0 m și dimensiunile interioare 1.70 x 1.70m, Ltotal = 1190 m; 

 Tronsonul Bucovăț – Știrbei Voda: canal colector casetat închis, cu un fir, din casete 
prefabricate de beton armat, având lățimea de 1.0m și dimensiunile interioare 3.20 x 3.00m, 
Ltotal = 535 m; 

 Tronsonul Știrbei Voda – Bibescu: canal colector casetat închis, cu un fir, din casete 
prefabricate de beton armat, având lățimea de 1.0m și dimensiunile interioare 3.20 x 3.00m L 
total = 381 m; 

 Tronsonul Bibescu – Tabaci: canal colector casetat închis, cu doua fire alăturate, din casete 
prefabricate de beton armat, având lățimea de 1.0m și dimensiunile interioare 3.20 x 3.00m, 
Lfir1 = 650 m, Lfir2 = 650 m, L total = 1300 m; 

 Tronsonul Tabaci – Popoveni: canal colector casetat închis, cu doua fire alăturate, din casete 
prefabricate de beton armat, având lățimea de 1.0m și dimensiunile interioare 5.00 x 3.00m, 
Lfir1 = 456 m, Lfir2 = 456 m, L total = 912 m; 

 
Deficientele constatate sunt prezentate în continuare: 
Expertiza tehnica domeniul „Saac” a evidențiat următoarele deficiente la canalul 

colector 
 Gurile de acces în casetele vizitabile ale canalului sunt insuficiente sau unele din acestea sunt 

acoperite cu pământ vegetal; 
 Scările cu care sunt dotate coșurile de acces în canalul colector sunt deteriorate și prezintă pericol 

de siguranță în exploatare; 
 Se înregistrează depuneri mari de pământ pe fundul canalului colector, cu grosimi ce variază intre 

0.3 m și 1.3 m, respectiv o grosime medie de 0.8 m pe întreg tronsonul studiat; 
 Rosturile dintre prefabricate sunt foarte mari, în unele locuri având circa 15-20 cm; 
 Casetele prefabricate nu sunt montate corect, radierul colectorului având forma de zig – zag în loc 

să aibă o pantă continuă; 
 Intrările colectoarelor laterale de apă pluvială în casetele canalului colector nu sunt executate 

corect, adică lipsește etanșarea la îmbinarea acestora; 
 Se înregistrează surpări de pământ și trotuar în zona gurilor de acces în canal, cu formarea unor 

caverne în trotuar; 
Din punct de vedere structural, prefabricatele de beton se prezinta în stare foarte buna. Nu se 

observa degradări ale betonului, armătura nu este vizibilă și putem concluziona că nu necesită 
reparații. 

 
Amplasament  

Canalul colector propus pentru reabilitare este amplasat pe strada Râului, tronsonul cuprins intre 
intersecția cu strada Brestei până la camera de racord a canalului pluvial de pe strada Dimitrie Gerata, cu o 
lungime de aproximativ 3, 81 km. 
Categoria și clasa de importanta 

In conformitate cu HG766/97 și Ordinul M.L.P.A.T nr. 31/N din 30 octombrie 1995, a rezultat ca 
aceasta lucrare se încadrează în categoria de importanta “C” construcții de importanta normala. 

Scenarii / Variante propuse: 

Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice și analiza detaliata a acestora 

 Au fost analizate doua soluții tehnice posibile: 

Scenariul 1: Decolmatare colector, investigare defecte ascunse și remedierea deficiențelor 
constatate, inclusiv corecția pantei colectorului prin turnare beton de panta pe toată lungimea 
reabilitată 
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Scenariul 1 include următoarele lucrări de intervenție la canalul colector, tronsonul cuprins 
intre str. Brestei până la camera de racord a canalului pluvial de pe str. Dimitrie Gerota: 
Etapa I de decolmatare și investigare defecte ascunse, cuprinde următoarele operații: 

 Practicarea unor goluri de acces prin care să fie introduse utilaje mecanice de mici dimensiuni 
în canalul colector, la cca 450 m distanta unul de celălalt. Aceasta operație se va face prin 
decopertarea locala a stratului vegetal, devierea rețelei de irigație și demolarea planșeului a una 
sau mai multor casete prefabricate alăturate; 

 Introducerea în casete a unor utilaje mecanice care sa evacueze întreg volumul de pământ cu 
care este colmatat colectorul. Toate operațiile care se vor executa în interiorul canalului 
colector se vor executa pe timp uscat sau pe timp umed cu devierea debitului de apa de ploaie. 
Antreprenorul va avea libertatea de a selecta atât tipul utilajului cu care va face transportul la 
interior al pământului către golul practicat în prefabricate, cat și metoda de evacuare a 
pământului la suprafața și transportul acestuia spre un teren indicat de Beneficiar. Aceasta 
operațiune se execută recomandabil din aval spre amonte; 

 După decolmatare se va proceda la curățirea cu apa sub presiune a canalului, astfel încât pe tot 
perimetrul interior al prefabricatelor sa fie vizibil betonul, fără depuneri; 

 Canalul curățit prin metodele de mai sus va fi investigat prin CCTV și va fi întocmit un raport 
prin care se va preciza daca în urma decolmatării au fost descoperite defecțiuni ascunse ale 
prefabricatelor de beton, raport care va fi predat Beneficiarului și Proiectantului care vor 
decide daca se impun reparații suplimentare fata de cele emise prin expertiza tehnica și prin 
proiectul întocmit în baza acesteia; Eventualele operații / lucrări suplimentare descoperite prin 
aceasta investigație după decolmatare, vor fi incluse în etapa II a lucrărilor.  

Etapa II de remediere a deficientelor constatate, cuprinde următoarele operații: 

 Identificarea tuturor golurilor de acces în canalul vizitabil și aducerea la cota a capacelor care 
în prezent sunt acoperite cu pământ; 

 Suplimentarea gurilor de acces, astfel încât acestea sa fie prevăzute pe toate firele canalului și 
la distante de maxim 150 m una de cealaltă și obligatoriu în punctele de racord cu canalele 
principale laterale. Coșurile de acces vor fi circulare, Dn80cm, acoperite cu capac carosabil; 

 Corectarea pantei radierului canalului prin betonare. Aceasta operație trebuie să elimine 
profilul tip zig – zag generat de poziționarea incorectă a prefabricatelor. Operația se va face cu 
devierea preliminara a fluxului apelor pluviale. Se va lucra obligatoriu pe timp uscat sau la ploi 
mici, când debitul transportat de colector este minim și este provenit în principal din 
infiltrațiile colectate de întreg sistemul pluvial. Operația de deviere a debitului și de betonare 
se va face prin una din următoarele metode: 

- se va realiza o blindare pe întreaga lățime a casetei și pe o înălțime suficienta (cca 1.5 m) cu 
saci de nisip sau cu orice alta metoda, iar apa va fi pompata printr-o conducta cu traseu prin 
gura de acces din zona blindării pana în următoarea gura de acces situata la 150 m în aval sau 
în gura de acces a casetei paralele (daca aceasta exista). Pe tronsonul uscat de 150 m se va 
turna beton simplu pe radier, cu panta continua, astfel încât acesta sa acopere în cea mai 
dezavantajoasa secțiune cu cel puțin 5 cm prefabricatele de beton. După întărirea betonului se 
trece pe următorul tronson de 150 m, aval de tronsonul pe care s-a finalizat corecția pantei 
radierului; 
sau 
- se va realiza o blindare pe întreaga lățime a casetei și pe o înălțime suficienta (cca 1.5 m) cu 
saci de nisip sau cu orice alta metoda. Prin materialul cu care se blindează se montează la 20 
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cm de radier o conducta de transport cu diametrul de minim 1000 mm pe o lungime de 150 m, 
cu panta mai mica decât panta generala a tronsonului, astfel încât aceasta sa rămână pozata 
deasupra radierului colectorului la o înălțime de minim 20 - 30 cm. Conducta va fi așezată pe 
suporți de plastic sau lemn. Astfel, se izolează un tronson de 150m, apa este transportată prin 
conductă, iar sub aceasta poate fi turnat betonul cu care se corectează panta colectorului. La 
finalizarea operației și după întărirea betonului, se taie suporți de lemn ai conductei de bypass 
și aceasta împreună cu blindajul se mută pe următorul tronson; 
Pe tronsoanele de colector cu două fire/casete paralele, în cazul în care se identifică 
posibilitatea devierii debitului de apa dintr-un fir în cel paralel la interiorul acestora, se va 
adopta cu prioritate aceasta metoda, apoi cea de pompare dintr-un fir în celelalte. 

 După finalizarea corecției pantei colectorului prin betonare pe întreaga lungime, se va proceda 
la închiderea rosturilor dintre prefabricate pe restul perimetrului acestora, prin torcretare cu 
beton. Acolo unde rosturile dintre prefabricate sunt mai mari de 10 cm, se va monta o plasa 
BST500 Φ8mm/10cm prinsa cu ancore în prefabricate și apoi se va realiza torcretarea. 
Prefabricatele prezintă goluri la turnare cu țevi de plastic înglobate, cu diametre cuprinse intre 
40 mm și 100 mm. Acestea vor fi astupate cu torcreta în cadrul prezentei etape;  

 Remedierea intrărilor colectoarelor laterale în colectorul principal se va face prin cofrarea și 
betonarea acestora. Se va realiza o săpătură exterioară astfel încât să fie descoperit racordul 
lateral pe o lungime de cca 1.2 m, se va instala un cofraj care să permită turnarea betonului cu 
o grosime de 50 cm pe toate direcțiile, măsurata de la exteriorul prefabricatelor de beton. în 
cazul în care colectorul lateral (conducta circulara, ovoida, clopot) intra la interior în caseta 
colectorului principal, se accepta betonarea sau torcretarea de la interior. Intersecțiile 
principale a colectorului de pe str. Râului cu colectoare care necesita aceasta operație sunt cele 
cu străzile Bibescu, Dealul Spirei și Tabaci; 

 În zonele în care în lateralul colectorului este vizibilă spălarea patului trotuarului și al 
drumului, respectiv unde sunt vizibile tasări sau chiar goluri, se va proceda la decopertare, 
umplerea cu pământ în straturi de 20cm grosime, compactare și refacerea carosabilului pistei 
de biciclete; 

 Pentru închiderea golurilor de acces cu utilaje în colector, se vor turna prefabricat placi cu 
lățimea de 1 m și lățimea casetei de pe fiecare tronson, care vor fi așezate cu sprijinire pe 
pereții laterali ai casetei. Plăcile prefabricate noi cu care se acoperă golurile temporare vor  
avea dimensiunile 1.0mx2.3mx0.3m; 1.0mx3.8mx0.3m, 1.0mx5.6mx0.3m, corespunzător 
fiecărui tronson. Se vor etanșa rosturile dintre aceste placi, atât intre ele, cat și la rostul cu 
prefabricatele vechi și apoi se va reface rețeaua de irigație, stratul de pământ vegetal și se va 
aduce terenul la starea inițiala prin plantare gazon. 

Din punct de vedere constructiv, recomandarea de reabilitare este de utilizare a următoarelor 
materiale și metode de execuție: 

 Săpăturile se vor realiza punctual conform etapelor de mai sus, cu utilizarea sprijinirilor, iar 
umpluturile se vor realiza cu compactare conform normativelor; 

 Clasa de expunere a betonului, va fi XC2+XD3+XA2, unde: 

 XC2 - Suprafețe de beton în contact cu apa pe termen lung (de exemplu elemente ale 
rezervoarelor de apă). Un mare număr de fundații; 

 XD3 - Elemente ale podurilor, ziduri de sprijin, expuse stropirii apei conținând cloruri. 
Șosele, dalele parcajelor de staționare a vehiculelor; 

 XA2 - Mediu înconjurător cu agresivitate chimică moderată. 
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 Betonul care se va turna pe radierului colectorului va fi beton de panta C35/45; 

 Închiderea rosturilor se va face prin torcretare. Torcretarea se va face cu o clasă de beton 
C35/45, cu raport apa/ciment 0.5 și dozaj minim de ciment de 320 kg/mc. Torcretarea este 
necesara pe grosimi de peste 30 cm și se va face în straturi succesive. Primul strat va avea un 
consum de cca 35 kg/mp, iar următoarele de cca 28 kg/mp, până se realizează închiderea 
completa a rostului; 

 Armatura din rosturile cu deschidere mare va fi plasa tăiata BST500 Φ8mm/10cm. 

Clasele betonului și tipul armaturii care vor fi utilizate la reabilitarea colectorului utilizând 
metodologia prezentata, vor fi selectate de către proiectantul fazei Proiect Tehnic de execuție și în 
cazul în care acestea diferă de cele indicate mai sus, acesta va prezenta notele de calcul spre aprobare 
Beneficiarului.  
 
Scenariul 2: Decolmatare colector, investigare defecte ascunse și remedierea deficiențelor 
constatate, cu menținerea pantei radierului canalului respectiv profilul tip zig-zag 

Scenariul 2 include  următoarele lucrări de intervenție la canalul colector, tronsonul cuprins între str. 
Brestei până la camera de racord a canalului pluvial de pe str. Dimitrie Gerota: 
Etapa I de decolmatare și investigare defecte ascunse, cuprinde următoarele operații: 

 Practicarea unor goluri de acces prin care sa fie introduse utilaje mecanice de mici dimensiuni 
în canalul colector, la cca 450 m distanta unul de celălalt. Această operație se va face prin 
decopertarea locală a stratului vegetal, devierea rețelei de irigație și demolarea planșeului a una 
sau mai multor casete prefabricate alăturate; 

 Introducerea în casete a unor utilaje mecanice care să evacueze întreg volumul de pământ cu 
care este colmatat colectorul. Toate operațiile care se vor executa în interiorul canalului 
colector se vor executa pe timp uscat sau pe timp umed cu devierea debitului de apa de ploaie. 
Antreprenorul va avea libertatea de a selecta atât tipul utilajului cu care va face transportul la 
interior al pământului către golul practicat în prefabricate, cat și metoda de evacuare a 
pământului la suprafața și transportul acestuia spre un teren indicat de Beneficiar. Aceasta 
operațiune se executa recomandabil din aval spre amonte; 

 După decolmatare se va proceda la curățirea cu apa sub presiune a canalului, astfel încât pe tot 
perimetrul interior al prefabricatelor sa fie vizibil betonul, fără depuneri; 

 Canalul curățit prin metodele de mai sus va fi investigat prin CCTV și va fi întocmit un raport 
prin care se va preciza daca în urma decolmatării au fost descoperite defecțiuni ascunse ale 
prefabricatelor de beton, raport care va fi predat Beneficiarului și Proiectantului care vor 
decide daca se impun reparații suplimentare față de cele emise prin expertiza tehnică și prin 
proiectul întocmit în baza acesteia. Eventualele operații / lucrări suplimentare descoperite prin 
aceasta investigație după decolmatare, vor fi incluse în etapa II a lucrărilor.  

Etapa II de remediere a deficientelor constatate, cuprinde următoarele operații: 

 Identificarea tuturor golurilor de acces în canalul vizitabil și aducerea la cotă a capacelor care 
în prezent sunt acoperite cu pământ; 

 Suplimentarea gurilor de acces, astfel încât acestea sa fie prevăzute pe toate firele canalului și 
la distante de maxim 150 m una de cealaltă și obligatoriu în punctele de racord cu canalele 
principale laterale. Coșurile de acces vor fi circulare, Dn80cm, acoperite cu capac carosabil; 

 Menținerea pantei radierului canalului respectiv a profilului tip zig – zag generat de 
poziționarea incorecta a prefabricatelor. Acest lucru generează o economie financiară 
importantă în cadrul prezentei variante de remediere a colectorului, dar poate genera în viitor 



6 

refacerea stratului de pământ cu care este colmatat canalul în prezent; 

 Închiderea rosturilor dintre prefabricate pe întreg perimetrul acestora, prin torcretare cu beton. 
Acolo unde rosturile dintre prefabricate sunt mai mari de 10 cm, se va monta o plasa BST500 
Φ8mm/10cm  prinsa cu ancore în prefabricate și apoi se va realiza torcretarea. Prefabricatele 
prezinta goluri la turnare cu țevi de plastic înglobate, cu diametre cuprinse între 40 mm și 100 
mm. Acestea vor fi astupate cu torcreta în cadrul prezentei etape;  

 Remedierea intrărilor colectoarelor laterale în colectorul principal se va face prin cofrarea și 
betonarea acestora. Se va realiza o săpătură exterioara astfel încât sa fie descoperit racordul 
lateral pe o lungime de cca 1.2 m, se va instala un cofraj care sa permită turnarea betonului cu 
o grosime de 50 cm pe toate direcțiile, măsurata de la exteriorul prefabricatelor de beton. În 
cazul în care colectorul lateral (conducta circulara, ovoida, clopot) intră la interior în caseta 
colectorului principal, se acceptă betonarea sau torcretarea de la interior. Intersecțiile 
principale a colectorului de pe str. Râului cu colectoare care necesita aceasta operație sunt cele 
cu străzile Bibescu, Dealul Spirei și Tabaci; 

 În zonele în care în lateralul colectorului este vizibilă spălarea patului trotuarului și al 
drumului, respectiv unde sunt vizibile tasări sau chiar goluri, se va proceda la decopertare, 
umplerea cu pământ în straturi de 20cm grosime, compactare și refacerea carosabilului pistei 
de biciclete; 

 Pentru închiderea golurilor de acces cu utilaje în colector, se vor turna prefabricat plăci cu 
lățimea de 1 m și lățimea casetei de pe fiecare tronson, care vor fi așezate cu sprijinire pe 
pereții laterali ai casetei. Plăcile prefabricate noi cu care se acoperă golurile temporare 
vor avea dimensiunile 1.0mx2.3mx0.3m; 1.0mx3.8mx0.3m, 1.0mx5.6mx0.3m, corespunzător 
fiecărui tronson. Se vor etanșa rosturile dintre aceste plăci, atât intre ele, cat și la rostul cu 
prefabricatele vechi și apoi se va reface rețeaua de irigație, stratul de pământ vegetal și se va 
aduce terenul la starea inițială prin plantare gazon. 

Se observă că diferența dintre cele două variante se referă la corectarea pantei radierului 
canalului respectiv a profilului tip zig – zag generat de poziționarea incorectă a prefabricatelor în 
varianta 1, comparativ cu soluția de menținere a acestuia în varianta 2. Acest lucru generează o 
economie financiară importantă în cadrul variantei 2 de remediere a colectorului, dar va genera în 
viitor refacerea stratului de pământ cu care este colmatat canalul în prezent. Cu toate ca închiderea 
rosturilor va rezolva o problema importantă de siguranță în exploatare, menținerea profilului zig-zag și 
acceptarea faptului că se vor efectua periodic lucrări importante de decolmatare, cu costuri ridicate, 
determina alegerea soluției de corecție a profilului radierului. 

Scenariul tehnico-economic optim, recomandat 

Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilității și riscurilor 

Diferența dintre cele două variante se referă la corectarea pantei radierului canalului respectiv 
a profilului tip zig – zag generat de poziționarea incorectă a prefabricatelor în varianta 1, comparativ 
cu soluția de menținere a acestuia în varianta 2. Acest lucru generează o economie financiară 
importantă în cadrul variantei 2 de remediere a colectorului, dar va genera în viitor refacerea stratului 
de pământ cu care este colmatat canalul în prezent. Cu toate că închiderea rosturilor va rezolva o 
problemă importantă de siguranță în exploatare, menținerea profilului zig-zag și acceptarea faptului că 
se vor efectua periodic lucrări importante de decolmatare, cu costuri ridicate, determina alegerea 
soluției de corecție a profilului radierului. 

Din punct de vedere financiar au fost evaluate atât costurile de investiție, cât și reinvestițiile, 
costurile de operare ale și veniturile (inclusiv valoarea reziduală) pentru ambele scenarii , pentru o 
perioada de 30 de ani, rezultatele fiind centralizate în tabelul de mai jos. 
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În cele ce urmează este prezentat comparativ venitul net actualizat pentru fiecare din cele două 
scenarii luate în considerare: 

Componenta Scenariul 1 Scenariul 2 
  Lei fără TVA Lei fără TVA 
Costuri de investiție și reinvestiții actualizate 25,658,460.89 20,887,322.83 
Venituri actualizate pentru 30 de ani (inclusiv 
valoare reziduala) 910,595.21 8,473,660.61 

Costuri de operare actualizate pentru 30 de ani 884,073.02 8,456,747.11 
Total venit net actualizat (VNA) -18,410,513.46 -20,067,701.28 

Din cele prezentate mai sus, rezultă că cele doua scenarii sunt fezabile din punct de vedere 
tehnic, cu indicarea soluției optime din scenariul 1, iar diferențele economice indică de asemenea 
Scenariul 1. 

În concluzie, se recomandă Scenariul 1, fiind preferat din punct de vedere tehnic-economic, al 
sustenabilității și al riscurilor. 

 
În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin 6 din HG nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se impune aprobarea documentației 
DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare canal colector 
– stație epurare municipiul Craiova”. 

 
În concluzie 

 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 
129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, și OUG nr. 114/2018, propunem: 

 
aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare canal colector – stație epurare municipiul Craiova”, varianta 1, astfel: 

 
 Valoarea  totală (inclusiv TVA)     30.492.011,56 lei 

Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA  23.828.377,24 lei 
Durata de execuție a investiției     10 luni 

 
Conform anexă la prezentul raport. 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și    legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

  
 
 

Întocmit, 
insp. Andrei Cosmin Boarnă 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 
Semnătura: 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.   94351/ 19.05.2022 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:  

-Referatul de aprobare nr. 86528/09.05.2022;                     
  -Raportul nr. 93913/18.05.2022 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare canal colector- stație de epurare Municipiul Craiova”; 

 -În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, coroborate dispoziţiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și OUG nr. 114/2018;  

 -Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ.                  

 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  

 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 propunerea privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare canal colector- stație de epurare Municipiul Craiova”. 

 

 

Director Executiv,          Intocmit,           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 

Îmi asum responsabilitatea privind                          Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu                           legalitatea actului administrativ 

       întocmitorul înscrisului 

           Semnătura                                                            Semnătura 
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