
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin 

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale 
„Gheorghe Țițeica”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.224/2018 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.112440/2019, rapoartele 
nr.112429/2019 al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și nr.112600/2019 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/ 
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe 
Țițeica”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.224/2018;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi 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; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, 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 modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin 
construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale 
„Gheorghe Țițeica”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.224/2018, după cum urmează: 
a. principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită sunt prevăzuți în 

anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b. devizul general, în formă revizuită, este prevăzut în anexa nr.2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.112440/24.06.2019 
 
                                                               

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/ 

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe 
Țițeica” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.224/2018 
 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au fost întocmite, ținând 
cont de următoarele: 

Întrucât de la data întocmirii studiului de fezabilitate (decembrie 2017) au apărut 
modificări legislative, se impune actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici aprobaţi prin HCL nr. 224/31.05.2018.   

Aceste modificări legislative se referă la următoarele: 
Creșterea valorii de investiție apărute între faza Studiu de Fezabilitate și faza Proiect 

Tehnic și ulterior, actualizarea ei din luna iunie 2019, se justifică după cum urmează: 
 

• Analiza între etapa Studiu de Fezabilitate și etapa Proiect Tehnic,  privind majoarea 
costurilor investiției, generate de: 

-Creșteri generate de inflația la nivel național pentru mărfurile nealimentare - categorie în care 
intră toate materialele de construcții/ echipamente/ utilaje/ dotări/ transport, în intervalul 
11.2017 (elaborare DG la faza SF) - 12.2018 (elaborare DG martor pentru faza PTh), în 
procent de 4,05%. 
-Modificarea salariului minim pe economie de la 1.450 lei în 2017, la  2.080 lei în decembrie 
2018, iar salariul minim pentru cei cu studii superioare sau cu vechime mai mare de 15 ani, 
la 2.350 de lei, reprezentând o creștere procentuală de 43% pentru salariul minim de bază și 
respectiv, de  62% pentru salariu minim pentru cei cu studii superioare. Acest salariu minim 
se regăsește în toate costurile atât la nivel de materiale/ echipamente/ utilaje/ dotări/ 
transport, cît și la nivel de manoperă de execuție în construcții, influențând prioritar costurile 
din Devizul general martor de la faza PTh față de faza SF, adică, în medie cu cca. 44,2% la 
lucrările de C+M. 
-Modificări ale costurilor de achiziție ale echipamentelor prevăzute în documentație, cu cca. 
8,5%, ca urmare a faptului că au dispărut din piață unii furnizori care au fost luați în 
considerare în etapa elaborării Devizului general la faza SF și au apărut alți furnizori pentru 
echipamente având prețuri majorate pentru caracteristici tehnice cel puțin similare cu cele 
propuse de proiectant la faza SF.  
-Pentru dotări au apărut modificări ale costurilor de achiziție, majorate în medie cu cca.5% la 
prospectarea pieței, în faza PTh față de SF.  

În concluzie, creșterea valorii investiției din Devizul general martor la nivel de Proiect 
Tehnic față de Studiu de Fezabilitate, a fost de 34,96%, fiind justificată de cele menționate 
mai sus. 
 

• Aplicarea începând cu 01.01.2019, a prevederilor OUG 114/28.12.2018, a generat o 
creștere a valorii Devizului general al investiției față de Devizul general martor de la 



PTh, cu 14,73%. Precizăm că această creștere salarială afectează atât activitatea de 
execuție în construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F - Construcții, 
dar și unele domenii de producere a materialelor de construcții, definite de 
următoarele coduri CAEN: 

2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate; 
2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic; 
2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din 

argilă arsă; 
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 
2363 - Fabricarea betonului; 
2364 - Fabricarea mortarului; 
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 
2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; 
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții; 
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții; 
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal; 
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor 

metalice; 
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția 

pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei; 
0812 - Extracția pietrișului și nisipului; 
711 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică; 

Astfel, toate categoriile de materiale de construcții produse în țară, emanație a 
codurilor CAEN precizate mai sus, incubă în costul de achiziție și o cotă parte de manoperă 
conform OUG 114/2018, care se reflectă în majorarea costurilor de achiziție. 

Precizăm că, în cadrul Devizelor generale elaborate în cele 3 etape, proiectantul 
general a păstrat constantă valoarea capitolului 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență 
tehnică. 

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 studiul de fezabilitate aprobat prin 
HCL nr. 224/31.05.2018. 

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica” aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.224/2018, după cum urmează: 

a. principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită sunt prevăzuți în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b.  devizul general, în formă revizuită, este prevăzut în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

PRIMAR, 
MIHAIL GENOIU 

 
Director executiv, 

Maria Nuță 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr. 112429 /  24.06.2019                                                              Se aprobă, 
              Primar,                                                                                                         
                  Mihail Genoiu 
 
 
 

RAPORT 
 

Privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova, prin 

construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Şcolii Gimnaziale 
„Gheorghe Ţiţeica” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.224/2018 
 

  
Prin HCL nr. 224/31.05.2018 s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 
construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Şcolii Gimnaziale 
„Gheorghe Ţiţeica”. 

 Şcoala gimnazială Gheorghe Ţiţeica este unitate de învăţământ gimnazial cu 21 
săli de clasă şi laboratoare, având înscrişi un număr de 1081 elevi, în 35 clase, începând 
cu clasa zero şi până la clasa a VIII-a inclusiv.  

Deşi sportul reprezintă un factor esenţial în dezvoltarea individului, în prezent 
Şcoala gimnazială Gheorghe Ţiţeica nu dispune de o sală de sport, orele de educaţie 
fizică şi sport la cele 34 de clase de elevi (67 ore/săptămână) desfăşurându-se, în mare 
parte, într-o sală de clasă amenajată ca o sală de gimnastică. Această sală în care se 
desfăşoară, în perioadele ploioase şi reci, de toamna până primăvara trecând prin iarnă, 
orele de educaţie fizică ale elevilor este dotată cu minimum de aparate, iar elevii unei 
singure clase (min. 30) abia încap, fără să poată efectua suficientă mişcare. Există şi 
situaţii foarte grele, greu de festionat, când se desfăşoară în acelaşi timp ore de educaţie 
fizică la 2 sau chiar 3 clase. 

O sală de sport ar rezolva în mod fericit problemele întâmpinate de elevi şi 
profesorii de educaţie fizică, atunci cân vremea nefavorabilă nu permite desfăşurarea 
orelor de educaţie fizică în aer liber şi arc rea condiţii ca elevii să practice sportul şi 
mişcarea în mai bune condiţii, încurajând astfel şi performanţa sportive. 

Toate acestea conduc la concluzia oportunităţii realizării investiţiei propuse prin 
prezenta documentaţie, a susţinerii necesităţii realizării a corpului nou propus sala de 
sport, pe lângă lucrările de amenajare a trotuarului adiacent şi a branşamentelor la 
reţelele de incintă.  

Terenul, pe care se vor executa lucrările, se află în intravilanul localităţii şi 
aparţine domeniului public, conform H. G. 141/2008 poz. 5076, al Municipiului 
Craiova, are numărul cadastral 24376 şi este înscris în CF nr.221932. 
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Întrucât de la data întocmirii studiului de fezabilitate (decembrie 2017) au apărut 

modificări legislative, se impune actualizarea devizului general şi a indicatorilor 
tehnico-economici aprobaţi prin HCL nr. 224/31.05.2018.   

Aceste modificări legislative se referă la următoarele: 
Creşterea valorii de investiţie apărute între faza Studiu de Fezabilitate şi faza 

Proiect Tehnic şi ulterior, actualizarea ei din luna iunie 2019, se justifică după cum 
urmează: 

 
• Analiza între etapa Studiu de Fezabilitate şi etapa Proiect Tehnic,  privind majoarea 

costurilor investiţiei, generate de: 
- Creşteri generate de inflaţia la nivel naţional pentru mărfurile nealimentare 

- categorie în care intră toate materialele de construcţii/ echipamente/ 
utilaje/ dotări/ transport, în intervalul 11.2017 (elaborare DG la faza SF) - 
12.2018 (elaborare DG martor pentru faza PTh), în procent de 4,05%. 

- Modificarea salariului minim pe economie de la 1.450 lei în 2017, la  
2.080 lei în decembrie 2018, iar salariul minim pentru cei cu studii 
superioare sau cu vechime mai mare de 15 ani, la 2.350 de lei, 
reprezentând o creştere procentuală de 43% pentru salariul minim de bază 
şi respectiv, de  62% pentru salariu minim pentru cei cu studii superioare. 
Acest salariu minim se regăseşte în toate costurile atât la nivel de 
materiale/ echipamente/ utilaje/ dotări/ transport, cît şi la nivel de 
manoperă de execuţie în construcţii, influenţând prioritar costurile din 
Devizul general martor de la faza PTh faţă de faza SF, adică, în medie cu 
cca. 44,2% la lucrările de C+M. 

- Modificări ale costurilor de achiziţie ale echipamentelor prevăzute în 
documentaţie, cu cca. 8,5%, ca urmare a faptului că au dispărut din piaţă 
unii furnizori care au fost luaţi în considerare în etapa elaborării Devizului 
general la faza SF şi au apărut alţi furnizori pentru echipamente având 
preţuri majorate pentru caracteristici tehnice cel puţin similare cu cele 
propuse de proiectant la faza SF.  

- Pentru dotări au apărut modificări ale costurilor de achiziţie, majorate în 
medie cu cca.5% la prospectarea pieţei, în faza PTh faţă de SF.  

În concluzie, creşterea valorii investiţiei din Devizul general martor la nivel de 
Proiect Tehnic faţă de Studiu de Fezabilitate, a fost de 34,96%, fiind justificată de cele 
menţionate mai sus. 
 
• Aplicarea începând cu 01.01.2019, a prevederilor OUG 114/28.12.2018, a generat o 

creştere a valorii Devizului general al investiţiei faţă de Devizul general martor de la 
PTh, cu 14,73%. Precizăm că această creştere salarială afectează atât activitatea de 
execuţie în construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii, 
dar şi unele domenii de producere a materialelor de construcţii, definite de 
următoarele coduri CAEN: 

2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate; 
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic; 
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2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii 
din argilă arsă; 

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii; 
2363 - Fabricarea betonului; 
2364 - Fabricarea mortarului; 
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; 
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru 

construcţii; 
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; 
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale 

structurilor metalice; 
0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia 

pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei; 
0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; 
711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică; 

Astfel, toate categoriile de materiale de construcţii produse în ţară, emanaţie a 
codurilor CAEN precizate mai sus, incubă în costul de achiziţie şi o cotă parte de 
manoperă conform OUG 114/2018, care se reflectă în majorarea costurilor de achiziţie. 

Precizăm că, în cadrul Devizelor generale elaborate în cele 3 etape, proiectantul 
general a păstrat constantă valoarea capitolului 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică. 

Conform legii, proiectantul general are responsabilitatea privind stabilirea 
costurilor investiţiei, certificării beneficiarului că valoarea este conform preţurilor 
pieţei, permiţând antreprenorilor să facă oferte realiste la licitaţie, care să conducă la 
materializarea investiţiei în condiţii optime de calitate şi termene de execuţie. 

Precizăm că nu există modificări tehnice fată de studiul de fezabilitate aprobat 
prin HCL nr. 224/31.05.2018. 

În contextul celor expuse, raportat la dispoziţiile art. 7 alin 6 din HG nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
se impune reaprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru 
obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul 
Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Şcolii 
Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica””, după cum urmează: 
 

Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA):   4.007.070,95 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)                  3.125.694,93 lei   

 Durata de realizare:                                              24 luni    
 
În concluzie 

 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 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
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cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, prin prezentul raport supunem spre aprobare 
modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova, prin construcţia/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ echiparea Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica” aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.224/2018, după cum urmează: 

a. principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită sunt prevăzuţi în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b. devizul general, în formă revizuită, este prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
   

            Director executiv,                                                                       Întocmit,        
                 Maria Nuţă                                                                   insp. Laura Georgescu 
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