
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 
 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 

municipiul Craiova – Modernizare strada Dorobanţilor” 

  
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.06.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.106630/2022, raportul nr.109605/2022 
al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii și raportul de avizare nr.110088/2022 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 „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul 
Craiova – Modernizare strada Dorobanţilor”;   
 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 „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modernizare strada Dorobanţilor”, varianta 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                          3.142.627,12 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA             2.602.944,08 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                          8 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 7 luni execuţie, 
              prevăzută în anexa care face 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 GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 

Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 106630 /     .06.2022 

    
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației DALI pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - 

Modernizare strada Dorobanţilor”  
 

 
 
Prin contractul subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 69378 / 15.04.2021, la acordul cadru 

nr. 116223 / 12.08.2020, încheiat între Municipiul Craiova și asocierea DELCAD CONSULTING SRL și 

ROBRICONS SRL, prin DELCAD CONSULTING SRL – lider al asocierii, având ca obiect 

„Modernizare si reabilitare străzi, alei și trotuare” în Mun. Craiova - Modernizare str. Călmăţui, 
Modernizare str. Dorobanţilor, Modernizare str. Lăstărişului, Modernizare str. Salciei, a fost 

elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - Modernizare strada Dorobanţilor”. 

  

 

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

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

intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova - Modernizare strada Dorobanţilor”. 
 

 
 

 

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. 109605 / 15.06.2022                                               
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea documentației DALI pentru obiectivul de investiții  
 „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - 

Modernizare strada Dorobanților” 
   

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 106628/09.06.2022 se 
propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea documentației DALI pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - 
Modernizare strada Dorobanților”. 

Prin contractul subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 69378 / 15.04.2021, la acordul 
cadru nr. 116223 / 12.08.2020, încheiat între Municipiul Craiova și asocierea DELCAD 
CONSULTING SRL și ROBRICONS SRL, prin DELCAD CONSULTING SRL – lider al asocierii, 
având ca obiect „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare” în Mun. Craiova - 
Modernizare str. Călmăţui, Modernizare str. Dorobanţilor, Modernizare str. Lăstărişului, 
Modernizare str. Salciei, a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - 
Modernizare strada Dorobanţilor”. 

 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Amplasamentul obiectivului studiat se situează în intravilanul Municipiului Craiova, județul Dolj.  
Amplasamentul care face obiectul prezentului proiect se desfășoară pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Craiova, județul Dolj.  
Traseul studiat din punct de vedere juridic reprezintă domeniul public conform HG 141/2008 poz. 

1999, modificata cu HCL 197/2010, anexa 1, poz 378.  
Total lungime strada modernizata = 710.00ml (0,710km). 
Strada are un sector cu 2 benzi de circulație de la intrare si pana la intersecția cu strada Buzăului. 

Aici lățimea carosabilului realizat cu pavaj din bolovani de râu este de cca.7,20m , iar a trotuarelor 
realizate cu dale de beton este de cca.3m. Pe acest sector strada are caracteristicile unei străzi de categoria 
a III-a colectoare. 

După intersecția cu strada Buzăului si pana la intersecția cu strada Aleea II Calusări are numai o 
banda de circulație, având un acostament de 1m pe partea cimitirului, carosabil realizat cu piatra de râu de 
5,2m lățime si un trotuar pe partea sa stângă de 1,5m. Pe acest sector strada are caracteristicile unei străzi 
de categoria a IV-a de folosință locala. 

După intersecția cu strada Aleea II Calusări strada este pietruita, distanta dintre gardul cimitirului si 
linia stâlpilor de alimentare cu energie electrica fiind de cca.6,5m. Pe acest sector strada nu are trotuare. 
Strada are elementele unei străzi cu 1 banda de circulație de categoria a IV-a de folosință locala. 

Strada Dorobanților are carosabilul realizat dintr-o pavaj de rău sau pietruire după Aleea II 
Călușari (amestec din nisip, pietriș si piatra sparta) care prezinta numeroase gropi si zone denivelate si se 
poate parcurge in prezent cu viteza foarte redusa. 

Trotuarele dalate sunt degradate. După intersecția cu strada Buzăului, mai rămâne un singur trotuar 
aproape distrus pe partea stângă, ca după intersecția cu Aleea II Călușari strada sa nu mai aibă trotuare. 

Bordurile sunt foarte degradate, sunt tasate, ciobite. 
Nu exista sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale. 
Semnalizarea rutiera orizontala lipsește, strada nefiind asfaltata. 
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Aceasta strada reprezinta un factor poluant destul de important atat pentru localnicii care isi au 
casele de-o parte si de alta a acestora cat si pentru mediu. 

Planeitatea suprafeței de rulare pe sectorul pietruit, este necorespunzător, ca urmare a lipsei unei 
îmbrăcăminți rutiere moderne, iar starea îmbrăcăminții existente conduce la frânari și accelerări frecvente, 
la zgomot și vibrații etc. 

Lipsa unei structuri corespunzatoare care sa permita o circulatie in siguranta si confort conduce la 
afectarea factorilor de mediu, printr-un consum mare de carburanti si implicit producerea de noxe, zgomot, 
etc. 

Structura rutiera existenta este necorespunzatoare, gradul avansat de degradare al suprafetelor de 
rulare are drept consecinte viteze de circulatie reduse, pericole de accidente, cresterea gradului de poluare, 
baltirea apelor pe carosabil, precum si disconfort in nivelul de trai al populatiei. 
 
Amplasament  

Strada propusă spre modernizare ce face obiectul prezentei documentații se găsește pe teritoriul 
Municipiului Craiova, din județul Dolj. Terenul pe care sunt amplasate este proprietatea Municipiului 
Craiova. 
 

Categoria și clasa de importanta 
În conformitate cu HG766/97 și Ordinul M.L.P.A.T nr. 31/N din 30 octombrie 1995, a rezultat că 

această lucrare se încadrează în categoria de importanță “C” construcții de importanță normală. 
 

Scenarii / Variante propuse: 
Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice și analiza detaliata a acestora 

 
Descrierea principalelor lucrări de intervenție 

  Au fost analizate două soluții tehnice posibile. 
 
SCENARIUL 1 VARIANTA SUPLĂ 
Strada propusă spre modernizare va avea urmatoarele caracteristici tehnice: 
SISTEM RUTIER - PARTE CAROSABILA 
 săpătura de pământ în grosime de 60cm; 
 geo textil; 
 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 
 așternerea unui strat din piatra sparta amestec optimal sort 0/63 în grosime de 20cm 

conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 
 așternerea a doua straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătura BAD22,4 leg 50/70 de 

6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 conform 
AND 605-2016) și un strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm grosime SR 
EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2016). 

 

TROTUAR 
 săpătură de pamant în grosime de 29cm: 
 strat de balast în grosime de 15cm; 
 strat de beton C16/20 în grosime de 10cm; 
 strat de BA8 în grosime de 4cm; 
 bordura mare 20x25; 
 bordura mica 10x15. 

 

RIDICARE COTA CAMINE 
SCURGEREA APELOR 
 Geigere noi; 
 Cămine de canalizare pluvială noi; 
 Conducta canalizare rețea pluvială d315; 
 Rigolă carosabilă; 
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 Betonare șanț existent; 
 Camera cădere. 

 

AMENAJARE STRĂZI LATERALE 
 săpătura de pământ în grosime de 60cm; 
 geo textil; 
 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 
 așternerea unui strat din piatră spartă amestec optimal sort 0/63 în grosime de 20cm 

conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 
 așternerea a două straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătură BAD22,4 leg 50/70 de 

6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 conform 
AND 605-2016) și un strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm grosime 
SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2016). 

 
 

AMENAJARE INTERSECȚII 
 săpătura de pământ în grosime de 60cm; 
 geo textil; 
 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 
 așternerea unui strat din piatră spartă amestec optimal sort 0/63 în grosime de 20cm 

conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 
 așternerea a două straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătură BAD22,4 leg 50/70 de 

6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 conform 
AND 605-2016) și un strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm grosime 
SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2016). 

 

SIGURANTA CIRCULATIEI 
 Montarea de indicatoare pentru o semnalizare corespunzătoare a drumului; 
 Realizarea de marcaje transversale și longitudinale conform normativelor în vigoare. 

 

SCENARIUL 2 VARIANTA SEMIRIGIDA 
Strada propusa spre modernizare va avea urmatoarele caracteristici tehnice: 
 

SISTEM RUTIER - PARTE CAROSABILA 
 săpătură de pământ în grosime de 60cm; 
 geo textil; 
 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 
 așternerea unui strat din balast stabilizat în grosime de 20cm conf. STAS 10473/1-87; 
 așternerea a două straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătura BAD22,4 leg 50/70 

de 6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 
conform AND 605-2016) și un strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm 
grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 
605-2016). 

 

TROTUAR 
 săpătură de pământ în grosime de 29cm; 
 strat de balast în grosime de 15cm; 
 strat de beton C16/20 în grosime de 10cm; 
 strat de BA8 în grosime de 4cm; 
 bordură mare 20x25; 
 bordura mica 10x15. 
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RIDICARE COTA CAMINE 
SCURGEREA APELOR 
 Geigere noi; 
 Cămine de canalizare pluviala noi; 
 Conducta canalizare rețea pluviala d315; 
 Rigola carosabilă; 
 Betonare șanț existent; 
 Camera cădere. 

 

AMENAJARE STRAZI LATERALE  
 săpătura de pământ în grosime de 60cm; 
 geo textil; 
 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 
 așternerea unui strat din balast stabilizat în grosime de 20cm conf. STAS 10473/1-87; 
 așternerea a două straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătură BAD22,4 leg 50/70 

de 6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 
conform AND 605-2016) și un strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm 
grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 
605-2016). 

 

AMENAJARE INTERSECȚII 
 săpătura de pământ în grosime de 60cm; 
 geo textil; 
 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 
 așternerea unui strat din balast stabilizat în grosime de 20cm conf. STAS 10473/1-87; 
 așternerea a două straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătură BAD22,4 leg 50/70 

de 6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 
conform AND 605-2016) și un strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm 
grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 
605-2016). 

 

SIGURANTA CIRCULATIEI 
 Montarea de indicatoare pentru o semnalizare corespunzatoare a drumului; 
 Realizarea de marcaje transversale și longitudinale conform normativelor în vigoare. 

 

Scenariul tehnico-economic optim, recomandat 
Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilității și riscurilor 

Scenariul recomandat de elaborator este VARIANTA 1.  
AVANTAJE și DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERA SUPLA 
Avantaje  
- grosimea îmbrăcăminții asfaltice poate fi etapizată, putându-se realiza în mai multe straturi; 
- greșelile de execuție pot fi remediate ușor și mai ieftin decât în cazul sistemelor rutiere 

rigide; 
- remedierea defecțiunilor de suprafață se poate face mult mai ușor și local; 
- valoare de investiție mai mică decât în cazul sistemelor rutiere rigide; 
- rularea este mai silențioasa neexistând rosturi precum cele de la dalele de beton; 
- se pot da în folosință la scurt timp după execuție; 
- în cazul intervențiilor sau investițiilor la instalațiile subterane acestea se vor putea face prin 

tăierea, decaparea și săparea strict pe zona de intervenție. 
Dezavantaje  
- La temperaturi ridicate apar deformații ale parții carosabile; 
- Prepararea betonului asfaltic produce și emană noxe în atmosferă; 
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- Posibilitatea apariției degradărilor la îmbrăcămintea asfaltică în rosturile longitudinale și de 
lucru, dacă acestea nu sunt tratate corespunzător în faza de execuție; 

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERA SEMIRIGIDA 
Avantaje  
- grosimea îmbrăcăminții asfaltice poate fi etapizata, putându-se realiza în mai multe straturi; 
- greşelile de execuție pot fi remediate uşor si mai ieftin decât in cazul sistemelor rutiere 

rigide; 
- remedierea defecţiunilor de suprafaţa se poate face mult mai uşor si local; 
- valoare de investiţie mai mica decât in cazul sistemelor rutiere rigide; 
- rularea este mai silenţioasă neexistând rosturi precum cele de la dalele de beton; 
- se pot da în folosinţă la scurt timp după execuţie; 
- în cazul intervențiilor sau investițiilor la instalațiile subterane acestea se vor putea face prin 

tăierea, decaparea și săparea strict pe zona de intervenţie. 
Dezavantaje  
- La temperaturi ridicate apar deformații ale părții carosabile; 
- Prepararea betonului asfaltic produce și emană noxe in atmosferă; 
- posibilitatea apariției degradărilor la îmbrăcămintea asfaltică în rosturile longitudinale și de 

lucru, daca acestea nu sunt tratate corespunzător în faza de execuţie.  
În ceea ce privește îmbracămințile bituminoase, studiile efectuate până în prezent scot în 

evidenta următoarele avantaje pe care acestea le prezinta față de îmbrăcămințile rutiere rigide: 
 sistemul rutier realizat din asfalt este elastic și deci silențios, fapt ce duce la creșterea gradului 

de confort în transport; 
 din punct de vedere economic costurile de execuție la scenariul 2 sunt mai reduse fata de cele 

de la scenariul 1. 
Analizând cele două scenarii, elaboratorul documentației recomanda aplicarea scenariului 1 

din următoarele considerente: 
 asigurarea unei suprafețe de rulare continuă și netedă conducând la un consum mai mic de 

carburant precum și la eliminări mai mici de noxe în atmosferă, fapt ce contribuie la protejarea 
mediului înconjurător; 

 creșterea vitezei de transport; 
 reducerea costurilor de operare a transportului; 
 îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul localității; 
 asigurarea masurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, 

preluarea și descărcarea apelor pluviale; 
 reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranța; 
 impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale; 
 asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea copiilor către instituțiile publice în condiții de 

confort și siguranța; 
 creșterea implicit a calității vieții în mediul rural; 
 reducerea nivelului de sărăcie, a numărului persoanelor asistate social; 
 stoparea sau diminuarea migrației populației din zona rurala către mediul urban sau alte tari; 
 creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite și taxe 

pe baza dezvoltării economice. 
 
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 „Modernizare și reabilitare 
străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - Modernizare strada Dorobanților”. 

 
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 
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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 
„Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - Modernizare 
strada Dorobanților”, varianta 1, astfel: 

 

 Valoarea  totală (inclusiv TVA)     3.142.627,12 lei 
Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA  2.602.944,08  lei 
Durata de realizare a investiției     8 luni din care 1 lună proiectare 

și 7 luni execuție 
 
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.   110088/ 15.06.2022 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere:  

-Referatul de aprobare nr. 106630/09.06.2022;                     
 -Raportul nr. 109605/15.06.2022 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea documentației de avizarea a lucrărilor de intervenții și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, 

alei și trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Dorobanților”; 

 -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 documentației de avizarea a lucrărilor de intervenții și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, 

alei și trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Dorobanților”. 

 

 

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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