
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 
 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran km 0 – Pasaj Nicolae 

Titulescu” 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.11.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.195773/2022, raportul nr.198087/2022 
al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii și raportul de avizare nr.200241/2022 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 pasaj suprateran km 0 – Pasaj Nicolae Titulescu”;   
 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  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 pasaj suprateran km 0 – Pasaj Nicolae 
Titulescu”, varianta 2, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                           1.914.449,85 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA              1.790.878,60 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                            1 lună  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. 195773 /     .11.2022 

    
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației DALI pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare pasaj suprateran Km 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”  

 

 

 
Prin contractul de achiziție publică de servicii nr. 64535 / 30.03.2022, încheiat între Municipiul 

Craiova și SC Butterfly Effect SRL, având ca obiect „Reabilitare pasaj suprateran Km 0 – Pasajul 
Nicolae Titulescu” – (D.A.L.I., P.T. şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică), a fost 

elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții susmenționat. 

  

 

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

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

intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran Km 0 – Pasajul Nicolae 
Titulescu”. 
 

 

 
 

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. 198087 / 10.11.2022                                               
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea documentației DALI pentru obiectivul de investiții  
 „Reabilitare pasaj suprateran Km 0 – Pasajul Nicolae Titulescu” 

   

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 195773 / 08.11.2022 se 
propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea documentației DALI pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran Km 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”. 

Prin contractul de achiziție publică de servicii nr. 64535 / 30.03.2022, încheiat între Municipiul 
Craiova și SC Butterfly Effect SRL, având ca obiect „Reabilitare pasaj suprateran Km 0 – Pasajul 
Nicolae Titulescu” – (D.A.L.I., P.T. şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică), a 
fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 
susmenționat. 

 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Pe Bulevardul Calea București a fost construit un pasaj superior destinat circulației auto și 
tramvaiului cu o lungime totala de 0,545 km. Acesta a avut scop decongestionarea  traficului în zona 
centrală, reducerea timpului de parcurs și siguranța rutieră precum și aducerea infrastructurii rutiere de 
transport existente la nivelul parametrilor optimi de funcționare. 

Amplasamentul ce face obiectul prezentei documentații se află în zona centrală a Municipiului 
Craiova pe Calea București. 

Caracteristica  esențială  a lucrărilor executate  o reprezintă  amenajarea  denivelată  a 
intersecției dintre str. Calea Bucuresti și str. Stefan cel Mare. Relațiile de stânga și de dreapta se 
asigură printr-o intersecție giratorie la nivel care asigură un grad sporit de securitate a traficului și 
bretele, ambele amenajate la nivel. 

Cale și echipamente tablier 

 Parapetul din beton armat se prezintă în stare bună; 
 Din punct de vedere al gabaritului (carosabil și trotuare) podul corespunde normelor tehnice 

actuale la căile de circulație, însă nu există trotuare ; 
 Îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic prezintă mici denivelări, crăpături, fisuri, toate fiind 

minore; 
 Există dispozitive de acoperire a rosturilor dar acestea sunt degradate; 
 Micile infiltrații de la intrados denotă degradarea locală, minoră a hidroizolației; 
 Există guri de scurgere funcționale; 
 Marcajul este necorespunzător. 

Suprastructura 

 Mici imperfecțiuni geometrice ale betonului la intradosul dalei dar fără degradări majore; 
 Nu prezintă segregări la intrados și pe fețele laterale. Dalele au armături descoperite, fără pete de 

rugină pe traseul armăturilor la intrados dală; 
 Mici infiltrații la intradosul suprastructurii; 
 Consolele nu au picurătoare; 
 Armătura are strat de acoperire la intradosul consolei parapetului; 
 Beton aflat în stare bună cu fisuri superficiale, fără carbonatări la intradosul consolei; 
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 Fisuri minore la betonul dalei; 
 Muchii ale dalei ciobite. 

lnfrastructura 

 Culee și pile aflate în stare foarte bună; 
 Imperfecțiuni geometrice la fețele văzute ale elementelor de infrastructură; 
 Mici imperfecțiuni geometrice la fețele văzute ale elementelor de infrastructură; 
 Există dispozitive antiseismice care necesită întreținere. 

Racordarea cu terasamente 

 Racordarea cu terasamentele este corespunzătoare fără să fie necesare corecții; 
 Lipsesc pereurile, scările de acces și casiurile de la capetele pasajului; 
 Lipsesc indicatoarele cu denumirea obstacolului; 
 Lipsesc marcajele; 
 Zidurile de sprijin sunt în stare foarte  bună. 

 

Regimul juridic: 

Din punct de vedere juridic, terenul este situat in Municipiul Craiova, apartinand domeniului 
public al Municipiului Craiova. Nu sunt interdicții de construire. 

Categoria si clasa de importanta 

Lucrările ce fac obiectul prezentei documentații tehnice, se încadrează in categoria de 
importanta „C” (importanta normală) și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor 
regulamente privind calitatea în construcții. 

 

Scenarii / Variante propuse: 

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

După examinarea pasajului de la km 0+000 Municipiul Craiova și stabilirea stării tehnice a 
acestuia, în cele ce urmează vom prezenta principalele lucrări necesare în 2 soluții. 

Pasajul fiind  încadrat în clasa stării tehnice II - STARE BUNA cu elementele constructive ce 
sunt într-o  stare mica de degradare, necesită în principal doar lucrări de întreținere. 

Varianta 1. 

Soluția I - întreținere curentă - sunt necesare intervenții în măsura apariției defecțiunilor de mai 
jos: 

Suprastructură, cale și echipamente tablier 

Lucrările  de reabilitare  se  vor executa  pe  jumătate  de pod cu devierea  circulației pe  
cealaltă  jumătate, prevederea   de  parapete și semnalizarea  corespunzătoare  a  acestor  măsuri.  
Aceste  lucrări  presupun urmatoarele operații: 

 Frezarea îmbrăcăminții asfaltice pe jumătatea de cale ce se scoate din circulație; 
 Desfacerea sistemului rutier fără utilizarea piconului până la nivelul dalei; 
 Demontarea parapetului de beton; 
 Demolarea consolelor cu menținerea armăturilor încastrate în dală; 
 Curățarea prin sablare a armăturilor de la dală și a celor în care au fost ancorate consolele; 
 Executarea unei plăci de suprabetonare pe jumătate de cale, cu o grosime de minim 10cm; 

placa de suprabetonare va permite realizarea unei căi de 15.30/2 m fără trotuare (lățime utilă), 
deoarece podul se află în localitate dar nu are trotuare existente. Placa de suprabetonare va 
permite montarea unui parapet tip H4b sau de beton; 

 Montarea unui parapet tip H4b sau de beton; 
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 Executarea hidroizolației, a stratului suport și protecției, montarea unor borduri de delimitare 
sectiunea de 15x25cm, executarea straturilor căii; 

 Trecerea circulației pe firul executat și realizarea acelorași lucrări pe firul neexecutat; 
 Montarea de dispozitive de rost de tip etanș. Realizarea unor rosturi de dilatație etanșe pe 

culee; 
 Lucrări la intradosul suprastructurii: 

 Curățarea dalei cu peria mecanică; 
 lnjectarea fisurilor și a zonelor segregate; 
 Curățarea eventualelor armături evidente prin sablare; 
 Aplicarea de mortare speciale cu rezistență și aderență ridicate la dală pe zonele cu 
beton segregat, cu armături insuficient acoperite, la muchiile ciobite etc. 

Infrastructura 

Lucrările  de reparație ale culeelor presupun următoarele operații: 

 înlocuirea  dispozitivelor antiseismice; 
 Consolidarea zidurilor culeelor; 
 Curățarea betonului elevațiilor cu peria mecanică, iar a armăturilor prin sablare și aplicarea 

unui torcret sau a unei tencuieli cu mortare speciale și vopsirea cu soluții împotriva 
carbonatării pe toata suprafața; 

 Injectarea eventualelor fisuri, conform tehnologiilor din "lnstrucțiunile tehnice privind 
procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton și beton armat", indicativ 
C149- 87. 

Racordări cu terasamentele 

Pentru o racordare corespunzătoare a pasajului cu terasamentele sunt necesare: 

 întreținerea zidurilor de sprijin și verificarea permanentă a deformabilității acestora; 
 Recomandarea executării de scări de acces și casiuri, inclusiv fundațiile acestora, dacă bugetul 

proiectului permite. 

Varianta 2. 

Reabilitarea pasajului în soluția II presupune lucrări minimale pentru aducerea pasajului la 
starea inițială de siguranță, fără lucrări costisitoare. Astfel principalele lucrări se referă la înlocuirea 
rosturilor și a dispozitivelor antiseismice. Odată cu lucrările de înlocuire a rosturilor se va reface și 
calea pe pasaj, inclusiv pe zonele aflate între liniile de tramvai. Refacerea căii se va face prin frezarea 
îmbrăcăminții asfaltice pe 2-4cm și așternerea constantă a unui strat de 4cm BAP16 sau MAS16. 

Se va monta indicatorul cu denumirea obstacolului și se va reface semnalizarea orizontală. 

Sunt recomandate de asemenea lucrări privind curățarea betonului elevațiilor cu peria 
mecanică, atât a betoanelor din suprastructură, cât și a celor din infrastructură. 

Acestea sunt lucrări minimale și iau în considerare faptul că traficul pe pod nu are o intensitate 
care să afecteze structura de rezistență a acestuia. 

 

Soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a 
fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

Se va urmări ca traseul în plan, profil longitudinal sau transversal să se înscrie în teren astfel 
încât să se mentină lucrările existente,  etc. 

Expertul tehnic recomanda solutia nr. 2, aceasta avand avantajele: 

• costuri de realizare medii; 

• durata de executie mica; 

• asigura confortul si siguranta utilizatorului; 

• permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere; 
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• imbracamintea bituminoasa se da in circulație imediat dupa terminarea executiei. 

Recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi 
conform exigenţelor de calitate 

Înlocuire rosturi, dispozitive antiseismice și refacerea  căii pe pasaj. Soluția aleasă se poate 
aplica având în vedere că traficul nu este foarte mare. În cazul în care Beneficiarul aplică solutia II 
este obligatorie urmărirea în timp a lucrării și intervenția de fiecare dată când este necesar asupra 
elementelor structurale. 

Pe perioada executării lucrărilor de intervenții, circulația rutieră se va desfășura cu restricții pe 
jumătate din lățimea părții carosabile. 

La desfacerea căii și la demolarea betoanelor de la pod NU SE VA UTILIZA PICONUL. 

În  cazul alegerii solutiei II, refacerea sistemului rutier pe pod poate impune modificarea 
profilului longitudinal al străzii, în funcție de grosimea reală a îmbrăcăminții asfaltice. 

Scenariul tehnico-economic optim, recomandat 

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

Pentru selectarea optiunilor propuse s-au luat în calcul criterii de tipul: 

• Social si de mediu; 

• Tehnic; 

• Financiar. 

În analiza opţiunilor s-a pornit de la faptul ca proiectul, intrând în categoria bunurilor publice 
are două caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil sau extrem de anevoios să fie 
împiedicată utilizarea lui de către anumiţi consumatori) şi nonrival (prin faptul ca nu se vor  percepe 
taxe şi deci există mai mulţi consumatori care să obţină beneficii de pe urma utilizării acelui bun 
public în acelaşi timp şi la acelaşi nivel al ofertei). 

Cu  alte  cuvinte,  beneficiile  sociale  sunt  aceleaşi  pentru  toţi  locuitorii, nefiind  percepută  
o  taxă  pentru folosirea drumului, nu este nevoie de analiza cererii. 

Varianta zero - varianta fără investitie 

Releveul zonei de interes a scos în evidentă următoarele caracteristici ale acesteia: 

• Îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic prezintă mici denivelari, crăpături, fisuri, toate fiind 
minore; 

• Lipsa unor lucrări de întreținere în special aferente părții carosabile; 

• Există dispozitive de acoperire a rosturilor dar acestea sunt degradate; 

• Marcajul este necorespunzător. 

• Există dispozitive antiseismice care necesită întreținere. 

Datorita inconvenientelor enumerate, circulatia vehiculelor se desfasoara necorespunzator din 
punct de vedere al sigurantei si confortului, necesitand reabilitarea pasajului. 

Varianta întretinerii periodice, prin reparatiile asfaltice locale ale caii de rulare a pasajului nu 
ar rezolva problemele de fond, degradările vor apărea la scurt timp datorită. În ansamblu , această 
variantă ar fi mai puţin costisitoare fata de reabilitare pentru moment, dar fără rezultate pe termen 
mediu şi lung. 

Varianta recomandata 

Reabilitarea pasajului în soluția II presupune lucrări minimale pentru aducerea pasajului la 
starea inițială de siguranță, fără lucrări costisitoare. Astfel, principalele lucrări se referă la înlocuirea 
rosturilor și a dispozitivelor antiseismice. Odată cu lucrările de înlocuire a rosturilor se va reface și 
calea pe pasaj, inclusiv pe zonele aflate între liniile de tramvai. Refacerea căii se va face prin frezarea 
îmbrăcăminții asfaltice pe 2-4 cm și așternerea constantă a unui strat de 4cm BAP16 sau MAS16. 
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Se va monta indicatorul cu denumirea obstacolului și se va reface semnalizarea orizontală. 

Se vor realiza de asemenea lucrări privind curățarea betonului elevațiilor cu peria mecanică, 
atât a betoanelor din suprastructură, cât și a celor din infrastructură. 

Acestea sunt lucrări minimale și iau în considerare faptul că traficul pe pod nu are o intensitate 
care să afecteze structura de rezistență a acestuia. 

Scenariul recomandat de catre elaborator 
Din punct de vedere tehnic toate variantele sunt viabile, insa ținând cont si de aspectele 

tehnico-economice, se recomanda Varianta 2, datorita: 

• costurilor de realizare medii; 

• durata de executie mica; 

• asigura confortul si siguranta utilizatorului; 

• permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere; 

• îmbrăcămintea bituminoasă se dă în circulație imediat după terminarea execuției. 
 

 
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 pasaj 
suprateran Km 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”. 

 
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 pasaj suprateran Km 0 – Pasajul Nicolae Titulescu”, varianta 2, astfel: 

 

 Valoarea  totală (inclusiv TVA)     1.914.449,85 lei 
Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA  1.790.878,60 lei 
Durata de realizare a investiției     1 lună 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: 
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