
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
   PROIECT 

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la  obiectivul de investiţii 
„Modernizare urbană Calea Bucureşti, esplanada din faţa blocurilor N24, N25, 

T14, T15 municipiul Craiova” 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.24308/2019, rapoartele nr.36778/2019 al 
Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi nr.37491/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Studiului de 
Fezabilitate referitor la  obiectivul de investiţii „Modernizare urbană Calea Bucureşti, 
esplanada din faţa blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova”;     
  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 

urbană Calea Bucureşti, esplanada din faţa blocurilor N24, N25, T14, T15 
municipiul Craiova”, soluţia 2, având următorii indicatori tehnico-economici:  
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):     2.473.674,36 lei 

 Din care C+M (inclusiv TVA)                 1.788.995,92 lei  
 Durata estimată a investiției:                 8 luni (3 luni proiectare + 5 luni 
execuție) 
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.  24308 / 05.02.2019 
 

                                                               
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare urbana Calea Bucuresti, esplanada din fata blocurilor N24, N25, 
T14, T15 municipiul Craiova” 

 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 171388/22.10.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC 
Romasco Concept SRL. 

 
In prezent esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, T15 se afla lntr-o stare de 

degradare evidenta. Aceasta creeaza o imagine negativa pentru principala poarta de intrare 
in municipiul Craiova. De asemenea starea actuala a zonei pune probleme de siguranta 
pentru persoanele care tranziteaza zona. 

Zona se afla in vecinatatea blocurilor N24, N25, T14, TlS Calea Bucuresti. Terenul 
apartine domeniului  public Obiectivul lucrarii il constituie elaborarea unor categorii de 
interventii in folosul interesului public si in sensul integrarii spatiului in zona adiacenta, in 
traficul existent si mobilarea urbana.  Modernizarea propusa se va integra in contextul urban, 
va asigura utilizarea eficienta a spatiului public, lmbunatatirea sigurantei si a conditiilor de 
mediu. Odata realizat acest obiectiv de investitii, se va asigura un acces sigur si functional 
pentru locuitorii si vizitatorii ce tranziteaza zona. 

Se deduce necesitatea unor actiuni de valorificare a zonei prin lucrari de salubrizare, 
amenajari ale spatiilor existente si refacerea la nivelul echiparii edilitare, precum si a 
pavimentelor, iluminatului si a delimitarii zonei cu potential. Scopul documentatiei este de a 
reabilita zona si in scopul redobandirii functiunii initiale. 

Investitia reprezinta una din oportunitatile de revitalizare a peisajului urban din zona, 
face parte din obiectivele prioritare de dezvoltare. 

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

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare urbana Calea 
Bucuresti, esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova”. 

 
 

 
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.                   /      .02.2019                                                  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 urbana Calea București, esplanada din fata blocurilor N24, N25, 

T14, T15 municipiul Craiova” 
 

 Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul contractului de 
servicii nr. 171338/22.10.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC Romasco Concept SRL. 
Redăm în continuare sinteza documentațiilor a căror aprobare o solicităm. 
 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

În prezent esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 se află într-o stare de degradare 
evidentă. Aceasta creează o imagine negativă pentru principala poartă de intrare în municipiul 
Craiova. De asemenea starea actuală a zonei pune probleme de siguranță pentru persoanele care 
tranzitează zona. 

Dezvoltarea orașului, dar mai ales reabilitarea și integrarea în zonă a esplanadelor de blocuri. 
Zona se află în vecinătatea blocurilor N24, N25, T14, T15 Calea București. Terenul aparține 

domeniului public Obiectivul lucrării îl constituie elaborarea unor categorii de intervenții în folosul 
interesului public și în sensul integrării spațiului în zona adiacentă, în traficul existent și mobilarea 
urbană.  Modernizarea propusă se va integra în contextul urban, va asigura utilizarea eficientă a 
spațiului public, îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de mediu. Odată realizat acest obiectiv de 
investiții, se va asigura un acces sigur și funcțional pentru locuitorii și vizitatorii ce tranzitează zona. 

Se deduce necesitatea unor acțiuni de valorificare a zonei prin lucrări de salubrizare, amenajări 
ale spatiilor existente și refacerea la nivelul echipării edilitare, precum și a pavimentelor, iluminatului 
și a delimitării zonei cu potențial. Scopul documentației este de a reabilita zona și în scopul 
redobândirii funcțiunii inițiale. 

Scopul documentației este reamenajarea esplanadei din fața blocurilor N24, N25, T14, T15, 
lucru care va asigura siguranța cetățenilor și confortul acestora prin mobilarea urbana, dar și integrarea 
zonei în spațiul urban al municipiului 

Investiția reprezintă una din oportunitățile de revitalizare a peisajului urban din zonă, face 
parte din obiectivele prioritare de dezvoltare. 

Prin realizarea investiției se va asigura condiția tehnică, in conformitate cu normativele privind 
siguranța pietonilor, care presupune asigurarea protecției utilizatorilor, împotriva riscului de 
accidentare. 
Amplasament  

Amplasamentul studiat se afla în intravilanul municipiului Craiova. 
Terenul aparține domeniului public conform HG nr. 141/2008, poziția 2084. 
Terenul pentru amplasamentul studiat are următoarele vecinătăți:  

1. La nord: blocurile N24, N2,5, TI4, Tl5 

2. La est: esplanada bloc T13, 
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3. La sud: Calea București, 

4. La vest: str. Eustațiu Stoenescu 

 
Scenarii / Variante propuse: 
 

Variantele constructive de reabilitare a obiectivului de investiții s-au propus având în vedere 
capacitatea portanta a infrastructurii existente si de starea de degradare a acesteia, fără a propune 
construcții ce presupun încărcare excesiva a infrastructurii. De asemenea variantele constructive 
propuse au urmărit realizarea unei zone pietonale care urmează să asigure atât impermeabilitatea 
infrastructurii și o corectă evacuare a apelor pluviale cât și o îndeplinire a condițiilor de securitate și 
confort necesare derulării optime a circulației pietonale. 

Pentru realizarea obiectivului s-au avut în vedere următoarele scenarii: 
Scenariul 1  

S-a optat pentru folosirea unor finisaje și mobilier urban de calitate superioara, astfel: 
- Pardoseli pietonale  din dale piatră naturală (granit, travertin) și borduri din piatră naturală 

(granit); 

- Curțile de lumină – vor avea bordaj înalt de 1.80 m, din structură metalică, iar la partea 

superioară se propun jardiniere cu sistem de irigare automat. Bordajul înalt de 1.80 m va fi 

placat la exterior cu tablă tip Corten. Curțile vor fi acoperite cu învelitoare din sticlă securizată, 

pentru a permite luminii sa pătrundă în zona de subsol (garaj), totodată de a împiedica 

pătrunderea apelor pluviale în subsolul cu destinația de garaj auto; 

- Pergole de lemn – vor avea structura din lemn lamelar, cu jardiniere perimetrale în care se vor 

planta plante agățătoare pentru umbrirea zonelor de pergola. Jardinierele vor avea sistem de 

irigare automat; 

- Balustrada – sticlă securizată, acolo unde există posibilitatea căderii în gol; 

- Sistem de irigat automat pentru spațiile verzi; 

- Iluminatul esplanadei se va asigura prin intermediul stâlpilor de iluminat pietonal și al sistemul 

de iluminat ambiental (iluminat în pardoseală, scafe cu led la zonele de jardinieră). 

 
Scenariul 2  
S-a optat pentru folosirea unor finisaje și mobilier urban de calitate medie, astfel: 

- Pardoseli pietonale din dale beton 6-8 cm grosime (diverse culori de beton, pentru a pune în 

valoare sistemul general de caroiaj în pardoseala) și borduri din dale beton; 

- Curțile de lumină – vor avea bordaj înalt de 1.80 m, pe structura metalica, iar la partea 

superioara se propun jardiniere cu sistem de irigare automat. Finisajul exterior al pereților de 

bordaj va fi tencuială decorativă. Curțile vor fi acoperite cu plasă metalică pentru o securizare 

deplină la pericolul căderii în gol; 

- Pergole de lemn – vor avea structura din lemn; 

- Balustrada –  va avea alcătuire metalica (montanți verticali la pas de 10 cm și balustradă 

metalică din țeavă pătrata 50 mm și se va monta acolo unde există posibilitatea căderii în gol; 

- Irigarea spațiilor verzi se va face periodic de către serviciul local autorizat; 
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- Iluminatul esplanadei se va asigura prin intermediul stâlpilor de iluminat pietonal. 

 
Selectarea și justificarea opțiunii optime recomandate  

 

Avantajele soluției 1  

- durată de exploatare mai mare ; 

- calitate estetică superioară; 

- se pretează pe drumuri cu trafic foarte intens şi greu asigurând rezistenţe mecanice mai mari. 

 

Dezavantajele soluției 1  

- cheltuielile inițiale de construcție sunt relativ mari; 

- durata de execuție mai mare; 

- necesită dotarea anteprenorilor cu utilaje specializate pentru execuție ce trebuie sa fie 

în stare bună de funcționare; 

- impune condiții de mentenanță mai costisitoare și mai pretențioase. 

Avantajele soluției 2: 

- durată de execuție redusă; 

- greșelile de execuție pot fi remediate mai ușor; 

- mentenanța este mai ușor de suportat si mai puțin pretențioasă ;  

- preț avantajos al finisajelor si dotărilor; 

- în exploatare costurile de desfacere/refacere în cazul unor intervenții la rețelele edilitare 

îngropate sunt relativ reduse. 

Dezavantajele solutiei 2: 

- durata de serviciu este mai mică (de numai 10 – 15 ani) decât a finisajelor și dotărilor 

din soluția 1; 

- calitatea estetică scade, față de soluția 1; 

- cheltuielile de întreținere sunt mai mari la spațiile verzi. 

 
Având în vedere tehnologiile de execuție si de mentenanță luate în considerare, precum și 

sursele de aprovizionare cu materialele necesare existente și accesibile în zonă, coroborate cu costurile 
de transport, varianta constructivă optimă este soluția 2. 
Se recomanda Scenariul 2, deoarece spațiul de esplanadă nu reprezintă un interes turistic deosebit, 
prezintă o funcțiune de agrement și promenadă destinat cetățenilor din zona cu specific de locuire. 

 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. 
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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 urbana Calea 
București, esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova” – soluția 

2, cu următorii indicatori tehnico-economici: 
 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):        2.473.674,36 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)              1.788.995,92 lei   

Durata estimată a investiției este de 8 luni din care alocată lucrărilor de proiectare 
3 luni și pentru execuție 5 luni. 
 

           
           Conform anexă la prezentul raport. 

 
                   

            
Director executiv, 

Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 

  

Întocmit, 

Andrei Cosmin Boarnă 
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