
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
   PROIECT 

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la  obiectivul de investiţii 

„Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu şi amplasare statuie” 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.179572/2018, rapoartele 
nr.189856/2018 al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi nr.191254/2018 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la  obiectivul de investiţii 
„Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu şi amplasare statuie”;     
  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată 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.d 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 Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii 

„Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu şi amplasare statuie”, 
scenariul 1, având următorii indicatori tehnico-economici:  
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):   934.977,83 lei 

 Din care C+M (inclusiv TVA)               771.171,98 lei  
  Durata de realizare:                                        6 luni,   
prevăzut 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, 

               Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 179572 / 06.11.2018 
 
                                                               

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
“Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie” 

 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 67834/25.04.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC 
Crindesign Proiect SRL. Ele au fost depuse la Primăria Municipiului Craiova în perioada 
august 2018. 

Reabilitarea parcului și restaurarea clădirilor existente în parc, dar și reabilitarea și 
modernizarea structurii urbanistice a zonei și refacerea configurației circulației în zonă, fac 
necesară și modernizarea zonei aferente accesului secundar în Parcul Nicolae Romanescu în 
scopul integrării spațiului urban în zonă și în fluxurile de trafic existente. 

Având în vedere că actuala configurație geometrică a zonei este o parte a unui fost 
sens giratoriu ce nu mai are obiect, este necesară regândirea planimetrică și funcțională a 
zonei, inclusiv amplasarea mobilierului urban (bănci, jardiniere, plantații, corpuri de iluminat, 
coșuri de gunoi) și remodelarea soclului statuii lui Ion Jalea și repoziționarea acesteia în 
centrul de interes al compoziției. 

Documentația va urmări realizarea de obiective specifice: 
- Integrarea zonei studiate în zona de protecție a parcului „Nicolae Romanescu” și chiar 
a parcului. 
- Reglementarea carosabilului și pietonalului în condițiile actualei configurații. 
- Realizarea unui spațiu urban pietonal în care să se amplaseze monumentul (statuia cu 
cai) în mod armonios. 
- Se va urmări și amplasarea de spatii verzi combinate cu mobilier urban pentru odihnă 
– relaxare. 
- Spațiul va fi iluminat ca un spațiu urban pietonal. 
- Atât mobilierul urban, cât și corpurile de iluminat, se vor integra cu cele existente în 
parc, eventual realizându-se o tranziție între parc și zona stradală. 
- Un accent deosebit urmează a fi statuia cu cai realizată de sculptorul Ion Jalea. 
- Asigurarea utilităților publice. 

 
În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru 

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare acces în 
parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”. 

 

 
PRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 

 
Director executiv, 

Maria Nuță 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  189856 / 21.11.2018                                                  Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                         
                  Mihail Genoiu 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  

pentru obiectivul de investiții 
  „Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie” 

 
 Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 67834/25.04.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC Crindesign 
Proiect SRL. Ele au fost depuse la Primăria Municipiului Craiova în perioada august 2018. 
Redăm în continuare sinteza documentațiilor a căror aprobare o solicităm. 
 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Proiectul privind „Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare 
statuie” a fost iniţiat de U.A.T. Municipiul Craiova în scopul de a întregi lucrările de reabilitare a 
parcului executate în perioada 2015 – 2017, lucrări finanțate din fonduri europene, prin 
modernizarea accesului secundar, accesul principal fiind deja modernizat. 

Modernizarea accesului în Parcul Nicolae Romanescu și reamplasarea statuii sculptorului 
Ion Jalea va completa lucrările de restaurare și reabilitare ale Parului Nicolae Romanescu 
încheiate în anul 2017. Acțiunea amplă întreprinsă de autoritatea publică locală privind 
revitalizarea spațiilor verzi și a spațiilor urbane corespunde obiectivelor strategiilor de dezvoltare 
locale și regionale 2014 – 2010 ale localității Craiova.    

Din imaginea Craiovei nu lipsesc parcurile şi grădinile, excelente locuri de creativitate şi 
expunere a produselor culturale, dar şi de loisir: Parcul Nicolae Romanescu, Grădina Botanică, 
Gradina Zoologică, Parcul Sfântul Dumitru sau Parcul Unirii, sunt câteva din parcurile şi grădinile 
publice care fac parte din viaţa oraşului, fiind repere notabile, locuri de întâlnire şi de petrecere a 
timpului liber. 

Începând cu toamna anului 2015, Parcul Nicolae Romanescu, obiectiv nominalizat pe lista 
monumentelor istorice a Ministerului Culturii ca ansamblu de arhitectură datorită istoriei sale şi 
medalierii cu aur, la Paris, a proiectului realizat de arhitectul francez Edouard Redont, s-a aflat 
într-un amplu proces de reabilitare finanţat din fonduri europene şi ale Primăriei Municipiului 
Craiova. Amplele lucrări de reabilitare care s-au încheiat în anul 2017 au fost executate pe baza 
unui proiect unitar care a inclus următoarele: 

- Igienizarea (decolmatarea) pârâului, în aval de lacul mare 

- Reabilitarea cascadelor şi căderilor de apă existente 
- Montarea unor sisteme de irigare automată 
- Realizarea unei reţele de drenuri 
- Reamenejarea şi reabilitarea reşelei de alei pietonale 

- Reabilitarea podurilor şi podeţelor carosabile şi a pasarelelor pietonale 
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- Reamenejerea/recondiţionarea intrărilor în parc şi a împrejmuirii 
- Restaurarea construcţiilor existente: chioşcuri (cabine) de pază, Casa Grădinarului, 

pavilioanele rustice, Glorieta, pavilionul debacader 

- Instalarea unui sistem de supraveghere video cu dispecerat, precum şi signialistica de 
siguranţă şi securitate în exploatare, reţea wi-fi pentru vizitatori, portal de prezentare a 
parcului, etc. 
Terenul luat în studiu este adiacent Parcului Nicolae Romanescu în zona de sud a 

Municipiului Craiova. Conform P.U.Z, “Parcul Nicolae Romanescu” aprobat cu HCL nr. 77/2014, 
UTR SP3, amplasamentul este situate în zona de acces secundar parc Nicolae Romanescu. 

Zona este situată la intersecția bulevardului Nicolae Romanescu cu bulevardul 1 Mai și are 
o formă semicirculară. Delimitată pe latura curbă a semicercului de împrejmuirea și poarta 
parcului Romanescu, iar pe latura dreaptă de traseul bulevardului Nicolae Romanescu, zonă 
carosabilă. 

Zona este nominalizată în Lista Monumentelor Istorice din județul Dolj la poziția 276 din 
HG nr. Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 bis/15.02.2016, ca ansamblu, 
având codul DJ-II-a-A-07294, cu denumirea Parcul Nicolae Romanescu (fost Parc Bibescu). 

Reabilitarea parcului și restaurarea clădirilor existente în parc, dar și reabilitarea și 
modernizarea structurii urbanistice a zonei și refacerea configurației circulației în zonă, fac 
necesară și modernizarea zonei aferente accesului secundar în Parcul Nicolae Romanescu. 

În perspectiva contextului urbanistic al zonei după reabilitarea parcului și reconfigurarea 
tramei stradale și a circulațiilor carosabile și pietonale, este necesară reconfigurarea zonei studiate 
în scopul integrării spațiului urban în zonă și în fluxurile de trafic existente. 

Având în vedere că actuala configurație geometrică a zonei este o parte a unui fost sens 
giratoriu ce nu mai are obiect, este necesară regândirea planimetrică și funcțională a zonei, 
inclusiv amplasarea mobilierului urban (bănci, jardiniere, plantații, corpuri de iluminat, coșuri de 
gunoi) și remodelarea soclului statuii lui Ion Jalea și repoziționarea acesteia în centrul de interes al 
compoziției. 

 
Amplasament  

Terenul ce a fost studiat este situat în partea de sud a Municipiului Craiova, în imediata 
vecinătate a Parcului Nicolae Romanescu. Conform P.U.Z. “Parcul Nicolae Romanescu” aprobat 
prin HCL nr. 77/2014, amplasamentul face parte din UTR SP3 și se află în zona accesului 
secundar în Parcul Nicolae Romanescu. Zona studiată se află la intersecția bulevardului Nicolae 
Romanescu cu bulevardul 1 Mai și are o formă semicirculară, fiind un rest al unui fost sens 
giratoriu rezultat în urma modificării tramei stradale și a circulației în zonă. 

Amplasamentul studiat este teren intravilan aparținând domeniului public al municipiului 
Craiova, conform HG nr. 141/2008, A2, poziția 5510 – Parcare – Parc Nicolae Romanescu, poarta 
2 și se află în zona de protecție a monumentului istoric Parc Nicoale Romanescu, conform Listei 
Monumentelor Istorice, poziția 276, având codul DJ-II-a-A-07924 din Ordinul nr. 2828/2015 al 
Ministerului Culturii.  

Suprafaţa terenului studiat este de de 1400,00 mp. 
Folosința actuală a terenului este cea de căi circulabile, carosabile și pietonale. Destinația 

după P.U.Z. este de zonă acces parc Nicolae Romanescu, căi circulabile, carosabile și pietonale.  
Vecinătăţile amplasamentului sunt următoarele: 
La est:  Parcul Nicolae Romanescu  
La vest: Bulevardul Nicolae Romanescu  
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Situaţia proiectată 
 

Prin tema de proiectare se propune modernizarea accesului secundar în Parcul Nicolae 
Romanescu în vederea realizării unei intervenții în folosul interesului public și în sensul integrării 
spațiului urban în zona adiacentă și în circulația carosabilă și pietonală din zonă, mobilarea urbană 
a spațiului ca o zonă premergătoare parcului monument istoric, remodelarea soclului statuii 
ecvestre a lui Ion Jalea și repoziționarea acesteia în axul compoziției. 

Se propune amenajarea zonei studiate ca spațiu urban exclusiv pietonal, premergător 
parcului, care să se integreze din punct de vedere al imaginii arhitecturale și al funcțiunii cu parcul 
monument istoric.  

Se vor elimina circulațiile carosabile și parcările din zonă, urmând a fi realizat un pietonal 
general, pavat cu calupuri mici din piatră naturală, cu un model asemănător celui existent pe aleile 
din parc. Monumentul ecvestu va fi demontat și remontat în axul de simetrie al spațiului pietonal, 
pe un alt soclu cu dimensiuni adecvate, astfel încât sttuia să fie pusă în valoare și să fie vizibilă. 
Statuia din bronz va fi restaurată înainte de remontarea pe noul soclu. În jurul statuii se va 
amenaja un spațiu verde cu gazon și straturi de flori, iar lângă gardul parcului se vor planta arbori 
tuia (Thuja occidentalis L.) înalți (10 – 12 m). 

Pe suprafața semicirculară pavată se vor amplasa jardiniere circulare cu plante înalte și 
bănci pe margine, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat și indicatoare stradale, iar lângă arterele de 
circulație vor fi prevăzute rasteluri pentru parcarea bicicletelor. 

Din punct de vedere funcţional, în zonă va fi amenajat un spațiu urban de intrare în Parcul 
Nicolae Romanescu care se va integra din punct de vedere al imaginii arhitecturale și al funcțiunii 
cu parcul monument istoric. Zona va fi una pietonală și accesibilă pentru parcarea bicicletelor.    

 

Scenarii / Variante propuse: 
Pentru realizarea acestui obiectiv se propun două scenarii de amenajare a spațiului urban. 

 SCENARIUL I - varianta optimă, recomandată pentru aprobare 
Pentru realizarea acestui obiectiv se vor elimina circulațiile carosabile și parcările din zonă, 

urmând a fi amenajat un pietonal general, pavat cu piatră naturală cubică cu dimensiunile de 10 x 
10 x 10 cm (granit gri sare și piper sau granit antracit natur), piatră montată uniform, model în 
evantai, pe toată suprafața pietonală, model asemănător celui existent pe aleile din parc. 

Pe suprafața semicirculară pavată se vor amplasa la distanțe egale, șase jardiniere cilindrice 
din beton prefabricat placat cu piatră naturală, cu diametrul exterior de 3,00 m, cel interior de 2,00 
m și înălțimea de 0,50 m, în care vor fi plantați cu arbuști decorativi cu înălțimea mai mare de 
1,80 m. Vor mai fi amplasate coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat prevăzuți cu celule fotovoltaice și 
indicatoare stradale, iar în apropierea arterelor de circulație vor fi prevăzute rasteluri pentru 
parcarea bicicletelor. 

Lângă gardul parcului se va amenaja un spațiu verde înierbat cu lățimea de 2,00 m unde se 
vor planta arbori tuia (Thuja occidentalis L.) înalți (10 – 12 m). Distanța dintre arbori nu va fi mai 
mare de 1,50 m. 

Monumentul ecvestu va fi demontat și remontat în fața intrării în parc, perpendicular pe 
aliniamentul bulevardului Nicolae Romanescu, pe un alt soclu cu dimensiuni adecvate, astfel încât 
statuia să fie pusă în valoare și să fie vizibilă.  

Noul soclu va avea forma unei prisme dreptunghiulare cu baza având dimensiunile de 2,40 
x 3,00 m, latura mai îngustă fiind paralelă cu aliniamentul străzii, și înălțimea de 3,50m. Soclul va 
fi realizat din beton turnat pe loc în cofraj din scândură, pe fundația existentă, și va fi placat cu 
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plăci mari din piatră naturală de culoare deschisă și cu aspect mat (Albești, Vrața, similar). Soclul 
va avea o profilatură verticală și orizontală puternică. 

Statuia din bronz a sculptorului Ion Jalea va fi restaurată înainte de remontarea pe noul 
soclu. Aceasta va fi curățată de depunerile de praf și murdările, dar și de oxizii de cupru ce 
afectează obiectul de artă cu detergenți speciali (soluție de acid fosforic cu înălbitor adăugat). 
După curățare, statuia va fi acoperită cu un strat incolor de protecție pentru metal.  

În jurul statuii se va amenaja un spațiu verde cu gazon și straturi de flori. 
Spațiile verzi vor fi separate de pavajul pietonal prin borduri din piatră naturală, 

asemănătoare pietrei cubice folosite la pavaj, diferența de nivel între pavaj și bordură fiind de 10 
cm. 

Avantajele Scenariului I: 

- Va fi creat un spațiu urban coerent și modern, integrat în zona adiacentă. 
- Se va asigura continuitatea pavajului din zonă cu cel din parc, creându-se ideea de unitate 

spațială și funcțională. 

- Se va asigura mobilarea spațiului urban cu mobilier adecvat. 
- Se va restaura și pune în valoare monumentul hipic, realizându-se un soclu clasicist, 

adecvat, pentru amplasarea statuii lui Ion Jalea. 
- Statuia va fi amplasată în axul intrării în parc, perpendicular pe aliniamentul bulevardului. 

SCENARIUL II 
Se vor elimina circulațiile carosabile și parcările din zonă, urmând a fi amenajat un 

pietonal general, pavat cu piatră naturală cubică cu dimensiunile de 10 x 10 x 10 cm (granit gri 
sare și piper / granit antracit natur și granit Marple Red / Bazalt Manstone), piatră montată 
uniform, model în evantai, pe toată suprafața pietonală, model asemănător celui existent pe aleile 
din parc. Suprafața dominantă va fi cea deschisă la culoare, care va fi întreruptă de șase benzi 
radiale cu lățimea de 2,00m de zone pavate cu piatră cubică închisă la culoare. 

Pe suprafața semicirculară pavată se vor amplasa în stânga și dreapta intrării în parc, în 
axul suprafețelor cu pavaj de schis la culoare, patru jardiniere cilindrice din beton prefabricat 
placat cu piatră naturală, cu diametrul exterior de 3,00 m, cel interior de 2,00 m și înălțimea de 
0,50 m, în care vor fi plantați cu arbuști decorativi cu înălțimea mai mare de 1,80 m. Vor mai fi 
amplasate bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat prevăzuți cu celule fotovoltaice și indicatoare 
stradale, iar în apropierea arterelor de circulație vor fi prevăzute rasteluri pentru parcarea 
bicicletelor. 

Lângă gardul parcului se va amenaja un spațiu verde înierbat cu lățimea de 2,00 m unde se 
vor planta arbori tuia (Thuja occidentalis L.) înalți (10 – 12 m). Distanța dintre arbori nu va fi mai 
mare de 1,50 m. Lângă spațiul verde adiacent împrejmuirii parcului, se vor amplasa șase bănci, 
asemănătoare celor din parc. 

Monumentul ecvestru va fi demontat și remontat în fața intrării în parc, perpendicular pe 
aliniamentul bulevardului Nicolae Romanescu, pe un soclu cu dimensiuni reduse, astfel încât 
statuia să fie pusă în valoare și să fie vizibilă.  

Noul soclu va avea o formă asemănătoare celei existente, de unei prismă trapezoidală cu 
baza având dimensiunile de 4,20 (1,80+2,40) x 2,00 m, latura mai îngustă fiind paralelă cu 
aliniamentul străzii, și înălțimea de 3,50 (2,50+1,00) m. Soclul va fi realizat din beton turnat pe 
loc în cofraj din scândură, pe fundația existentă, și va fi placat cu plăci mici din piatră naturală de 
culoare închisă și cu aspect lucios (marmură neagră).   
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Statuia din bronz a sculptorului Ion Jalea va fi restaurată înainte de remontarea pe noul 
soclu. Aceasta va fi curățată de depunerile de praf și murdările, dar și de oxizii de cupru ce 
afectează obiectul de artă cu detergenți speciali (soluție de acid fosforic cu înălbitor adăugat). 
După curățare, statuia va fi acoperită cu un strat incolor de protecție pentru metal.  

În jurul statuii se va amenaja un spațiu verde cu gazon și straturi de flori. 
Statuia va fi amplasată în axul intrării în parc, perpendicular pe aliniamentul bulevardului. 
Spațiile verzi vor fi separate de pavajul pietonal prin borduri din piatră naturală, 

asemănătoare pietrei cubice folosite la pavaj, diferența de nivel între pavaj și bordură fiind de 10 
cm. 

Avantajele Scenariului II: 

- Va fi creat un spațiu urban coerent și modern, integrat în zona adiacentă. 
- Se va asigura mobilarea spațiului urban cu mobilier adecvat. 

- Se va restaura și pune în valoare monumentul hipic păstrându-se imaginea actuală. 
 
Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e) 
 

În evaluarea scenariilor tehnice s-a efectuat analiza multicriterială a acestora, selectându-se 
acea alternativă care a obținut punctajul maxim în cadrul analizei. 

În analiza multicriterială au fost folosite următoarele criterii: costurile totale, estetica 
ansamblului, funcționalitatea zonei urbane şi modalitatea de punere în valoare a monumentului 
hipic, fiecare dintre criterii fiind notat cu un punctaj între 1 şi 5, unde 1 înseamnă cel mai slab 
punctaj, iar 5 cel mai bun punctaj.  

Punctajul se obţine prin înmulţirea notei cu punctajul acordat importanţei variabilei. 
Cel mai mare punctaj care poate fi obţinut în urma acestei analize pentru cele patru criterii 

este de 5 de puncte, iar scenariul ales va fi cea cu punctajul cât mai apropiat de cel maxim de 5 de 
puncte. 

Scenariul cu cele mai mari “costuri totale” va obţine punctajul cel mai mic, în vreme ce 
punctajul cel mai mare va fi acordat scenariului cu cele mai mici costuri totale. 

“Estetica ansamblului” este analizată din punctul de vedere al imaginii arhitecturale și 
peisagere a amenajărilor propuse. Punctajul cel mai mare îl va obţine scenariul în care se propune 
o imagine arhitecturală și . 

„Funcționalitatea zonei urbane” este un criteriu important, scenariul care va respecta acest 
principiu urmând să primească punctajul maxim. 

“Modalitatea de punere în valoare a monumentului hipic” se referă la felul în care sunt 
statuia sculptorului Ion Jalea este pusă în valoare prin refacerea soclului și reamplasarea statuii. 
Punctajul maxim îl va primi varianta care prezintă imaginea cea mai plăcută și poziția cea mai 
potrivită în cadrul zonei studiate. 

Variabile/Scenariul Importanta 
variabilei 

Scenariul1 Scenariul 2 

Nota Punctaj Nota Punctaj 

Costuri totale 0.20 2.00 0.40 3.00 0.60 

Estetica ansamblului 0.30 5.00 1.50 1.00 0.30 

Funcționalitatea zonei 0.30 5.00 1.50 3.00 0.60 
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urbane 

Modalitatea de punere în 
valoare a monumentului 
hipic 0.20 5.00 1.00 3.00 0,60 

Total punctaj 1.00 17.00 4.40 10.00 2.10 

 
Scenariul care a obtinut cel mai mare punctaj in urma analizei multicriteriale, respectiv 

4,40 puncte, este “Scenariul 1”. 
Pentru implementarea prevederilor studiului de față, proiectantul propune aplicarea 

variantei cu investiție medie, respectiv modernizarea accesului secundar în Parcul Nicolae 
Romanescu și amplasarea statuii sculptorului Ion Jalea, conform Scenariului I. 

Selectarea deciziei de promovare a investiţiei s-a facut ca urmare a luării în considerare a 
criteriilor estetice și funcționale. 

Prin implementarea acestui proiect se vor obține avantaje la nivel local privind siguranţa 
circulației pietonale și crearea unui spațiu urban coerent în zona intrării în Parcul Nicolae 
Romanescu şi punerea în valoare a monumentului hipic – statuia lui Ion Jalea. 

Se recomanda scenariul 1. 

 În concluzie 

 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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, 

 Propunem spre aprobare SF, pentru obiectivul de investiții  „Modernizare acces în parcul 
Nicolae Romanescu și amplasare statuie” – scenariul 1, cu următorii indicatori tehnico-
economici: 
 

Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA):   934.977,83 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)           771.171,98 lei   

 Durata de realizare:                                           6 luni    
           

           Conform anexei la prezentul raport. 
 
 
                   

            
Director executiv, 

Maria Nuţă 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
  

Întocmit, 
Andrei Cosmin Boarnă 

 
















































































































































































































	1proiect
	MUNICIPIUL CRAIOVA
	PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA
	PROIECT
	HOTĂRÂREA NR. _____


	2expunere motive 
	EXPUNERE DE MOTIVE

	3raport
	SF MODERNIZARE INTRARE PARC-22112018155108
	4raport avizare
	A01plan incadrare-29082018124900
	A02Page0001
	A03plan prop 1
	A04plan prop 2-29082018125252
	A05desfasurata1-29082018125337
	A06desfasurata2-29082018125422
	A07perspectiva1-29082018125505
	A08perspectiva2-29082018125538
	A09perspectiva3-29082018125613
	A010prop statuie 1
	A11prop statuie2-29082018125736
	A12detaliu jardiniera-29082018125824

