
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   pentru 

obiectivul de investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire”- Liceul 
Charles Laugier 

 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.145770/2022, raportul nr.146434/2022 
al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.146506/2022 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   pentru 
obiectivul de investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire”- Liceul Charles 
Laugier;   
 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 si Ordonanţei de 
Urgență 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.e, 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 actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   

pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire”- 
Liceul Charles Laugier, astfel: 

                Valoarea  totală a investiţiei (inclusiv TVA)          1.639.871,94 lei 
   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 369.376,00 lei 
  Durata de execuție a investiției                6 luni, 

            conform  anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2019. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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. 145770 / 18.08.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții 
  „Centrală termică cu două cazane de încălzire” – Liceul Charles Laugier 

 
 

Prin HCL nr. 26/31.01.2019 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire” la 
Liceul Charles Laugier” – soluția 2. 
 

Prin adresa nr. 317/c din 08.08.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
141363 din 09.08.2022, Liceul Charles Laugier a transmis devizul general actualizat al 
obiectivului de investiţii menţionat mai sus, proiectantul  S.C. SOFTPROIECT S.R.L. motivând 
prin modificările legislative şi creşterile care au avut loc pe piaţa de specialitate în perioada 
cuprinsă între momentul aprobării D.A.L.I.-ului și până în prezent.  
 

Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local 
Craiova din luna august 2022, a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu 
două cazane de încălzire” – Liceul Charles Laugier 

 
 

 
                   PRIMAR,                                                                   Director executiv,       
            Lia – Olguța Vasilescu                                                        Maria Nuţă 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 146434 / 18.08.2022                                                              
 

RAPORT 
privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții 
  „Centrală termică cu două cazane de încălzire” – Liceul Charles Laugier 

 
  

Prin HCL nr. 26/31.01.2019 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire” la 
Liceul „Charles Laugier” – soluția 2. 

 
Valoarea totală a investiției din D.A.L.I. aprobat este de 867.348,79 lei TVA inclus, iar 

C+M din D.A.L.I. este de 186.473,00 lei TVA inclus.  
Valoarea totală a investiției rezultată din devizul actualizat este de 1.639.871,94 lei 

TVA inclus, iar  C+M este de 369.376,00 lei TVA inclus.  
 

Prin Memoriul Justificativ atașat, proiectantul a motivat creşterile de preţuri rezultate 
după actualizarea devizului general.  

 
Conform legii, proiectantul general are responsabilitatea privind stabilirea costurilor 

investiției, certificării beneficiarului că valoarea este conform prețurilor pieței, permițând 
antreprenorilor să facă oferte realiste la licitație, care să conducă la materializarea investiției 
în condiții optime de calitate și termene de execuție. 

Precizăm că nu există modificări tehnice fată de D.A.L.I. aprobat prin HCL nr. 
26/31.01.2019. 
 

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 
reaprobarea  devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire” - Liceul Charles Laugier”. 

 
 

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: 

 
a) aprobarea actualizării Devizului general si indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire” 
- Liceul Charles Laugier”, astfel: 
 

 Valoarea  totală a investiției (inclusiv TVA): 1.639.871,94 lei,  
           din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA: 369.376,00 lei,  
           durata de execuție a investiției: 6 luni 
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Conform anexa 1 și anexa 2 la prezentul raport. 
 

b) modificarea în mod corespunzător a HCL Craiova nr. 26/31.01.2019 
 

          Director executiv, 
        Nuţă Maria 

 

 
 

Nume și prenume Funcția Data Semnătura 
Verificat, 
      Deselnicu Marian 

 
Șef Serviciu 

 
18.08.2022 

 
.......................... 

Întocmit, 
      Georgescu Laura-Cristiana 

 
Inspector 

 
18.08.2022 

 
.......................... 

 
Lista de difuzare a documentului: 

Nr. Nr. exemplar/ difuzat Destinatar Nr. file Nr.file/anexe Observații 
1 Exemplar 1 D.I.A.L. 2 8 - 
2 Exemplar 2 S.A.P.L. 2 8 direct 
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