
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Liceul 

„Charles Laugier” –soluția 2 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.01.2019; 

          Având în vedere expunerea de motive nr.1796/2019, rapoartele nr.5768/2019 
întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii și nr.6410/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Liceul „Charles Laugier” –
soluția 2;   
 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.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 obiectivul de 

investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Liceul „Charles 
Laugier”–soluția 2, având următorii indicatori tehnico-economici: 

           Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 867.348,79 lei 
           din care C+M (inclusiv TVA): 186.473,00  lei 
           Durata de realizare a investiţiei: 5 luni, 

  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, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  1796 / 07.01.2019 
 

                                                               
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru 

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

Charles Laugier 
 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 18/27.11.2018, încheiat între Liceul Charles Laugier și SC 
PalProiect SRL.  

Amplasamentul centralei terrmice este în incinta LICEULUI "CHARLES LAUGIER" cu 
sediul în Craiova, Brestei, nr. 129, Judet: Dolj.      

Centrala termică alimentează cu căldură şi apă caldă menajeră liceul în care studiază 
circa 1200 elevi şi 120 cadre didactice şi personal auxiliar. Este racordată la toate utilităţile 
inclusiv la reţeaua de gaze naturale. Puterea termică pentru încălzire a centralei cu două 
cazane este de 1160 Kw x 2 = 2320 Kw. 

Prezenta documentaţie se referă la reparaţia şi reabilitarea instalaţiilor existente, la 
cazanele de încălzire din centrala termică. Nu sunt necesare studii de teren- construcţia 
existentă a CT este în stare bună şi se menţine, efectuându-se numai reparaţii curente, 
ţinând cont şi în conformitate cu catalogul privind Clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe - care pentru construcţii şcolare este de cca 60 ani. 

Conductele, termoizolaţia, cea mai mare parte din armături sunt în bună stare. 
 Cazanele de încalzire: 

1. Din punct de vedere a parametrilor de funcţionare nu corespund; 
2. Din punct de vedere al stării fizice sunt într-o stare avansată de uzura şi corodare în 

ceea ce priveşte sistemul convectiv-ţevile interioare de fum, fiind cazane ignitubulare 
cu  drumuri de fum. 

 Pompele de recirculare agent termic în cazane sunt nefuncţionale, sau nu mai 
realizează parametrii proiectaţi. Robineţii de separare ai filtrului de impurităţi pentru instalaţia 
consumatorului sunt nefuncţionali. Instalaţia de comandă şi acţionare pentru funcţionare şi 
reglare automată a parametrilor agentului termic livrat consumatorului este nefuncţională, 
comandarea pornirii, opririi echipamentelor, utilajelor, a dispozitivelor de reglare făcându-se 
manual. 

Statia de dedurizarea apei este de multi ani nefunctionala, si apa de adaos si 
incarcare nu se incadreaza in limitele impuse de normativul I13, si anume duritatea apei sa 
fie mai mica decat 5 ºd. 

Arzatoarele sunt extrem de uzate si nu mai pot realiza reglajul arderii la puterea 
nominala a cazanelor. Se functioneaza cu ele la un regim de putere redus de 55—60% 
din capacitate. 

In cazul in care lucreaza la capacitatea nominala parametrii gazelor arse devin 
extrem de necorespunzatori, apare exces mare de CO, C-carbon liber, cu producere de 
fum, lamda (excesul de aer) are valori duble. 

 



Fiind necesară reechiparea centralei termice pentru a îndeplini condiţiile de calitate şi 
a asigura funcţionarea şi asigurarea căldurii pentru clădirile instituţiei, s-a propus înlocuirea 
cazanelor de oţel cu cazane de fontă din condiţii tehnice dar s-a avut în vedere că acestea 
exploatate în condiţii normale au o durată de utilizare de circa 30 de ani faţă de circa 10 ani 
în cazul celor din oţel. 

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții 
„Centrală termică cu două cazane de încălzire” – Liceul Charles Laugier. 

 
 

 
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. 5768 / 10 .01.2019                                                   Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții  

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

 
 Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 18/27.11.2018, încheiat între Liceul Charles Laugier și SC Palproiect 
SRL.  
Redăm în continuare sinteza documentațiilor a căror aprobare o solicităm. 
 
Situatia existenta 

Constructia care adaposteste instalatiile este in stare buna necesitand doar lucrari de 
intretinere curenta. 
 

Alimentarea cu apa a instalatiilor de incalzire se va face din bransamentul existent. Pe 
racordul de apa exista filtru de apa, contor. Pentru instalatia de incalzire si agent primar A.C.M 
se face incarcarea printr-o statie de dedurizare -NEFUNCTIONALA. 

Cazanele sunt montate pe postamente de beton si sunt cu arzatoare pe gaze naturale 
complet echipate. Prepararea apei calde se va face cu schimbator de caldura si cu acumulator de 
apa calda menajera.  

Instalatiile de gaze sunt de presiune redusa. 
Schema functionala a instalatiilor din centrala termica este cu legarea in paralel a 

cazanelor pana la butelia de egalizare (BE), cu pompe de circulatie si o conducta de tur respectiv 
de retur cu pompa de circulatie si rezerva pentru instalatia de incalzire a consumatorului. Schema 
este cu   reglaj calitativ cu vana cu trei cai.  Expansiunea se asigura cu doua vase de expansiune 
cu membrana si gaz inert care asigura preluarea surplusului de apa rezultat din incalzirea/racirea 
agentului termic.  

Prepararea apei calde menajere este in solutia cu schimbator de caldura cu placi, cu 
rezervor de acumulare, cu pompa de circulatie intre rezervor si schimbator si pompa de circulatie 
intre butelia de egalizare si schimbator, cu reglaj calitativ cu vana cu trei cai. 

In centrala mai sunt instalate doua cazane de abur pentru presiunea de 0,5 bar, debitul de 
abur de 400 kg/ora. Cazanele au fost instalate pentru preparare hrana pentru cantina si spalatorie 
si au fost putin folosite. Cantina nu mai lucreaza cu abur iar spalatoria foloseste abur de 2 sau 3 
ori pe saptamana, si se foloseste un singur cazan.  

Conductele, termoizolatia si cea mai mare parte din armaturi sunt in buna stare. 
In documentatie se trateaza cazanele de incalzire, conform contractului. 

 Cazanele de incalzire: 
1. Din punct de vedere a parametrilor de functionare nu corespund; 
2. Din punct de vedere al starii fizice sunt intr-o stare avansata de uzura si corodare in ceea 

ce priveste sistemul convectiv-tevile interioare de fum, fiind cazane ignitubulare cu drumuri de 
fum. 



2 

Pompa de incarcare cazan de abur este nefunctionala. 
 Pompele de recirculare agent termic in cazane sunt nefunctionale, sau nu realizeaza 
parametrii proiectati. 
 Robinetul distribuitor este defect. 

Instalatia de comanda/reglare si actionare pe functionare automata este nefunctionala, 
comandarea pornirii, opririi echipamentelor, utilajelor, a dispozitivelor de reglare facandu-se 
manual. 
  

Cazanele se opresc foarte frecvent din functionare intrand pe avarie cum a rezultat din 
discutiile cu personalul de exploatare al centralei termice. Uneori nu pot fi repornite nici dupa o 
ora. 

Arzatoarele sunt extrem de uzate si nu mai pot realiza reglajul arderii la puterea nominala 
a cazanelor. 

Se functioneaza cu ele la un regim de putere redus de 55—60% din capacitate. 
In cazul in care lucreaza la capacitatea nominala parametrii gazelor arse devin extrem 

necorespunzatori- apare exces mare de CO, C-carbon liber, cu producere de fum, lamda (excesul 
de aer) are valori duble. 
 
Identificarea opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora. 

 
Optiunea I:  Repararea cazanelor si inlocuirea celorlalte utilaje si echipamente. 

 
Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic şi economic, 

cuprinzând descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 
intervenţie propusă, inlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei. 
 

1.    Repararea cazanelor presupune practic inlocuirea in totalitate a cazanului propriu zis - 
datorita faptului ca cazanele sunt in constructie monobloc sudata cu mentinerea eventual a 
mantalelor (se constata daca mantalele si termoizolatia mai corespund la demontare), inclusiv 
inlocuirea capacului frontal care are ambrazura uzata/fisurata si inlocuirea in totalitate a tevilor de 
fum dintre fundul anterior si posterior al cazanelor. 
 Repararea se face de catre firma producatoare conform reglementarilor ISCIR, care este 
din Turcia.  Estimez ca reparatia nu rezolva problema decat pentru o perioada de circa doi, trei ani 
a functionarii cazanelor si problemele functionale vor reveni tinand cont si de neregulile in care au 
fost montate. 

2. Se vor inlocui celelalte utilaje si echipamente precum arzatoarele, pompe, instalatia de 
comanda si reglare statia de dedurizare, etc. 
 

Optiunea II:  Inlocuirea cazanelor si inlocuirea celorlalte utilaje si echipamente. 
 
Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic şi economic, 

cuprinzând descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 
intervenţie propusă, repararea/înlocuirea instalaţiilor/ echipamentelor aferente construcţiei. 
 

Pentru o functionare eficienta si sigura in centrala termica se propune: 
 
-Inlocuirea cazanelor cu altele performante care sa corespunda conditiilor locale de montaj, 

inclusiv in ceeace priveste racordul de fum la canalul de fum. Pentru functionarea corespunzatoare 
a sistemului convectiv al cazanelor si al colectorului si cosului de fum, inaltimea in axul 
racordului de fum al cazanului la canalul de fum sa fie   de la nivelul poatamentului cazanului de 
maxim 700 mm. 
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-Inlocuirea arzatoarelor uzate cu altele noi performante, compatibile cu sistemul de ardere 
si si drumul convectiv al gazelor arse ale cazanelor noi. 

-Inlocuirea statiei de dedurizare. 
-Inlocuirea pompelor de recirculare in cazane. 
-Inlocuirea pompelor nefunctionale sau care nu mai lucreaza in parametrii –fiind uzate cu 

perioada normata de functionare depasita- (cazan-butelie, pentru agent termic primar pentru 
schimbatorul de ACM, pentru cazanul de abur. 

-Inlocuirea sistemului de comanda si reglare al centralei care in prezemnt nu mai 
functioneaza si nu mai detine cartelele cu programele de lucru, inclusiv senzoriide presiune, 
temperatura, regulatoare specializate pentru reglare temperatura apa calda menajera si temperatura 
agentului termic livrat consumatorului conform graficului/curbei de reglaj prestabilita in functie 
de temperatura prescrisa pentru ACM si cea exterioara-la incalzire.  

Verificarea manometrelor, termometrelor existente si daca nu corespund metrologic vor fi 
inlocuite. 

  In functie de parametrii cazanelor efectiv aprovizionate (noi) in cazul in care se constata 
ca supapele de siguranta nu mai sunt corespunzatoare se inlocuiesc. In prezent au verificarea 
metrologica si sunt corespunzatoare. 

-Inlocuirea vanelor de actionare cu trei cai pentru reglare temperatura apa calda menajera 
si agent termic pentru incalzire 

-Inlocuire armaturi (robineti) nefunctionali. 
-Revizuirea, intretinerea celorlalte armaturi, echipamente. 
-Daca executantul, cu ocazia reviziilor si probelor constata si alte deficiente ale 

armaturilor, echipamentelor, etc., care nu mai pot fi utilizate acestea cu acordul proiectantului si al 
beneficiarului vor fi inlocuite cu suportarea costurilor din capitolul diverse si neprevazute. 

-Se va proceda la spalarea/curatirea chimica si mecanica a retelelor termice exterioare si 
instalatiilor termice din cladirile deservite inainte de incarcarea cu apa a instalatiilor din centrala 
termica. 

Cele doua vase de expansiune cu membrana si gaz inert care asigura preluarea surplusului 
de apa rezultat din incalzirea/racirea agentului termic se vor decupla de la instalatie (sau in 
perioada in care instalatia nu are apa) si se va reface perna de gaz inert, la presiunea de 1,5 bar-
fara apa in ele. 

Usa de vizitare a canalului de fum se va etansa si prevede cu dispozitive de inchidere 
sigure.  
 
Analiza opţiunilor tehnico-economice 

 
Optiunea I, presupune investitii mai mici, dar nu asigura conditii de functionare 

eficienta si siguranta pe termen lung. 
Optiunea II, este mai scumpa dar presupune reabilitarea instalatiilor din centrala 

termica pentru a indeplini exigentele de calitate conform legii 10 a calitatii in constructii iar 
durata de functionare a cazanelor de fonta este de circa 30 de ani si exista posibilitatea inlocuirii 
elementilor cazanelor prin dezasamblarea, inlocuire si reniplare a acestora. 

 
Selectarea şi justificarea opţiunii optime, recomandate 

 
In cazul optiunii I, se estimeaza ca reparatia nu rezolva problema decat pentru o perioada 

de circa doi, trei ani a functionarii cazanelor si problemele functionale vor reveni tinand cont si 
de neregulile in care au fost montate si de faptul ca reparatia nu se mai poate face in conditiile 
tehnice, existente in fabrica producatorului iar partile de cazan care raman au deja o uzura fizica 
rezultata din cei peste 10 ani de functionare. 
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 Justificarea pentru selectarea optiunii II. 
 

Se selecteaza optiunea II, fiind necesara reechiparea centralei termice pentru a indeplini 
conditiile de calitate si a asigura functionarea si asigurarea caldurii pentru cladirile institutiei. 
 S-a propus inlocuirea cazanelor de otel cu cazane de fonta din conditii tehnice dar s-a avut 
in vedere ca acestea exploatate in conditii normale au o durata de utilizare de circa 30 de ani fata 
de circa 10 ani in cazul celor din otel. 
 Se mentin parametrii de lucru, presiune, temperatura inclusiv puterea termica totala 
furnizata de cazanele de incalzire. 
 

 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 DALI pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două 
cazane de încălzire” – Liceul Charles Laugier  – soluția 2, cu următorii indicatori tehnico-
economici: 
 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):   867.348,79 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)          186.473,00 lei   
 Durata de realizare:                                       5 luni    

           
           Conform anexă la prezentul raport. 

 
 
                   

            
Director executiv, 

Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 

  

Întocmit, 

Andrei Cosmin Boarnă 

 













































































































































































































MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                               
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.6410/10.01.2019 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                                

-Expunerea de motive nr. 1796 /07.01.2019; 

-Raportul nr.5768 din 10.01.2019 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire –
Liceul Charles Laugier”;                

-În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice, coroborate dispoziţiile art. 44 alin.1 ale Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 -Potrivit art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 1, coroborat cu art. 115 alin. 1, 
lit.b, din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificarile si 
completarile ulterioare.                  

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  

  

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 propunerea privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire – Liceul 
Charles Laugier”. 

 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 
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