
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

Blocul O 13, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.108, în vederea 
depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2018; 
          Având în vedere raportul nr.23023/2018 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte  prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii pentru Blocul O13, situat în municipiul Craiova, str.Calea 
București, nr.108, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, 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,  Hotărârii 
Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, 
aprobat prin  Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 3801/27.07.2017; 
          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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul 

O13, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.108, în vederea 
depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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 

PT. SECRETAR,   
  Ovidiu MISCHIANU 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr. 23023 /   07.02.2018                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  Aprobat 

Primar 
                                         Mihail Genoiu 
 

Raport 
 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la blocul O13 
situat in  Municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.108 , pentru depunerea unui 

proiect cu finanţare nerambursabilă 
  

 
          Avand in vedere oportunitatea oferita in cadrul Programului Operational Regional 
2014-2020, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3-Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1-
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale prin Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 344/31.08.2017 s-a aprobat modelul de Contract care se va încheia 
între Municipiul Craiova și asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea 
proiectelor de reabilitare termică a blocurilor de locuit. 

 Drept urmare, municipalitatea a procedat la semnarea unui numar de 46 de  contracte 
cu Asociatiile de proprietari din municipiul Craiova care si-au manifestat acordul in acest 
sens. Obiectul acestor contracte a fost acela de a încredinţa unităţii administrativ- teritoriale 
Municipiul Craiova stabilirea şi efectuarea măsurilor şi acţiunilor ce se impun pentru 
pregătirea, contractarea şi implementarea unui proiect pentru creşterea performantei 
energetice a blocului de locuinţe, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor  ghidului 
solicitantului pentru accesarea fondurilor  în cadrul programului operational mentionat. 

In cadrul operatiunii A, principalul rezultat preconizat ca urmare a promovarii 
investitiilor cu scopul de a imbunatati eficienta energetica in cladirile rezidentiale il 
constituie reducerea consumului de energie in sectorul locuintelor.  
         In acest sens a fost intocmita Tema de proiectare nr.131019/2017 si Nota conceptuala  
nr.144290/2017 si a fost încheiat între Municipiul Craiova şi S.C HARD EXPERT 
CONSULTING SRL contractul de prestari  servicii de proiectare  pentru intocmirea 
documentatiilor aferente blocurilor O13, O14, U6a, U6b. 
         Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) la blocul O13 a fost 
intocmita in conformitate cu HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul 
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din 
fonduri publice de catre S.C  HARD EXPERT CONSULTING S.R.L, in baza contractului 
de prestari servicii nr.13331/25.01.2018. 

   Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor 
de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, aprobat prin  Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 
3801/27.07.2017 , stipuleaza ca si conditie obligatorie aceea ca la cererea de finantare sa fie 
anexata Hotararea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai 
investitiei care trebuie să includă și descrierea succintă a investiției propuse a fi realizată 
prin proiect. 
           Fata de cele expuse,  in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din 
Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din 



 2
 

Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 759/2007 privind regulile 
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operationale, cu modificarile si completarile ulterioare,  HG nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de 
investitii finantate din fonduri publice și Ghidul solicitantului – Condiții specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, aprobat prin  Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 3801/27.07.2017,, 
prin prezentul raport supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
următoarele: 
 
       1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la Blocul O13 
situat în Municipiul Craiova ,str. Calea Bucureşti, nr.108, în vederea depunerii unui 
proiect cu finanţare nerambursabilă, conform Anexei  nr.1 ce face parte integrantă din 
prezentul raport. 
      2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico economici prevăzuţi în Anexei  nr.2, 
ce face parte integrantă din prezentul raport .         
     3. Aprobarea descrierii succinte a investiţiei inclusă in anexa nr. 3 ce face parte 
integrantă din prezentul raport. 

 
 
 

Pt.Director Executiv 
Dana Bosoteanu 

 
 

Intocmit, 
Ref.Stroe Tiberiu  

Insp.Oana Radulescu  
Insp.Iancu Andreea  
Insp.Grigorie Alisa  

 
                                                                                  

 
 

                                                                      
      Vizat pentru legalitate, 
                 Cons.jr. Dana Bosoteanu                                                                                           

 
 
 
 
 















































































































































  Anexa nr.2 

Principalii indicatori tehnico -economici  aferenti investitiei 

  
OBIECTIV:  BLOCUL NR. O13 
ADRESA: STRADA CALEA BUCURESTI  , NR. 108, MUNICIPIUL  CRAIOVA,  JUD. DOLJ 
 

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, 
cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu 
devizul general 

   1.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA  19% – total 723154.11 lei din 
care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 601453.46 lei 
   2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA   – total  608580.21 lei din care 
constructii-montaj (C + M) fara TVA : 505423.08 lei 

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitati fizice 
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in 
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare 

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in care sunt 
cuprinse urmatoarele masuri: 

Solutia S1’  =  sporirea rezistentei termice corectate a peretilor exteriori peste valoarea 
de 1,8 m2K/W prin placarea peretilor exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich, 
cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0, alcatuite dintr-un miez de spuma 
poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm. 

Solutia 2 (S2) – Inlocuirea tamplariei existente de pefatade, intrarea in bloc 
siinchidereabalcoanelor/logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, 
avand minim 5 cameresigeamuriduble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. 
= 0,77 m2K/W. 

Solutia 3.1 (S3.1) – Sporirea rezistente itermice a terasei peste valoarea minima de 5,0 
m2K/W, prinreabilitarea terasei cladirii cu polistiren expandat ignifugat de inalta 
densitate de 16 cm grosime 

Solutia 4 (S4) – Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de 2,90 
m2K/W prin termoizolarea acesteia cu vata minerala bazaltica de 10 cm 

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1) 

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda 
executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire aferenta 
partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la distributia apei 
calde menajere. 

 



  Anexa nr.2 

 

o Lucrari de reabilitare a instalatiei de incalzire.  Acestelucraricuprind: 

- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol cu conducte noi, pe 
acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni; 

-  izolareaconductelor de distributie agent termicincalzireinlocuite; 
- montareaunuirobinet de echilibraretermohidraulicaperacordultermic de la reteaua de 

termoficare; 
- montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiunediferentiala la bazacoloanelor, 
si a robinetelor de golire. 
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire. 

o Lucrari de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera.  
Acestelucraricuprind: 

- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera de la subsol cu conducte noi din PPR ; 
- izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite; 
- montarea de robinete de sectorizaresirobinete de golire la bazacoloanelor 
- inlocuireaconductei de recirculareapacalda de consumsiizolareaacesteia. 

 
Economia de energie  

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul  de masuri 
combinate)  P1-1 se obţine o reducere semnificativă a consumului de energie termică.  
• Daca initial  cladirea analizata avea un consum specific total 264.39 kW/m2 an se observa ca prin 

aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem qT = 153.01  kW/m2 an  (din care pentru încălzire qînc = 
72.14 kW/m2 an,  pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.77  kW/m2 an si qil= 11.10 
kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcţiei în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-
i-se nota 93.27. 

Această valoare reprezintă o reducere de 42.13 % din consumul specific anual de căldură al 
clădirii existente. 

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de 
specificul si tinta obiectivului de investitii 

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de impact: 
Constructia obtine  : 

 

 
d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni 

Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni. 

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie  
(nr. gospodarii) 0 20 

Valoare la inceputul  
implementarii proiectului 

Valoare la finalul implementarii  
proiectului 

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de  
CO2) 72.17 42.97 

Valoare la inceputul  
implementarii proiectului 

Valoare la finalul implementarii  
proiectului 

Consumul anual specific de energie primară (kWh/an) 316,792.35 182,848.18 
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 176.08 72.14 

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an) 264.39 153.01 
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