
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  
 PROIECT 

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

obiectivul de investiţii „Modernizare strada Lăcrămioarei” 
 

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

28.03.2019; 

          Având în vedere expunerea de motive nr.48837/2019, rapoartele nr.49001/2019 
întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii și nr.50791/2019 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 „Modernizare strada Lăcrămioarei” – varianta 1;   
 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 „Modernizare strada Lăcrămioarei” – varianta 1, având următorii 
indicatori tehnico-economici: 

  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):          1.131.499,03 lei 
  Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA)             952.145,43 lei 

   Din care C+M (inclusiv TVA)                        884.827,09 lei  
            Din care C+M (exclusiv TVA)                                743.552,18 lei 
            Durată de realizare:                             6 luni (1 lună proiectare + 5 luni execuție),   

  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.80/2019. 
Art.3. 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. 48837 / 12.03.2019 
 

                                                               
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind aprobarea modificării HCL 80/28.02.2019  

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare străzi din Municipiul Craiova, Lot 4 – 

Modernizare strada Lacramioarei”  
 
 

Prin HCL 80/28.02.2019 a fost aprobată Documentația de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăcrămioarei”. Documentațiile 
aprobate de către Consiliul Local au făcut obiectul contractului de servicii nr. 
129516/14.08.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC DELCAD Consulting SRL.  
Redăm în continuare sinteza documentațiilor a căror aprobare o solicităm. 

 

Având în vedere faptul că, în urma unei greșeli materiale, contractantul Delcad 
Consulting a calculat eronat cota TVA în cadrul devizului general pentru scenariul 
recomandat, conducând la un total general eronat, acesta a procedat la corectarea devizului 
general al investiției. Menționăm că valoarea fără TVA din devizul general aprobat prin HCL 
80/28.02.2019 rămâne neschimbată. 
 Se modifică devizul general în sensul corectării valorii TVA și a valorii totale cu TVA, 
valoarea fără TVA rămânând neschimbată. 

 

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea modificării HCL 80/28.02.2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi din Municipiul 
Craiova, Lot 4 – Modernizare strada Lacramioarei”, prin modificarea devizului 
general. 

 
 

 
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. 49001 / 12.03.2019                                                  Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții  
pentru obiectivul de investiții 

  „Modernizare strada Lăcrămioarei” 
 

 Prin HCL 80/28.02.2019 a fost aprobată Documentația de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăcrămioarei”. Documentațiile 
aprobate de către Consiliul Local au făcut obiectul contractului de servicii nr. 
129516/14.08.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC DELCAD Consulting SRL.  

 

Având în vedere faptul că, în urma unei greşeli materiale, contractantul Delcad 
Consulting a calculat eronat cota TVA în cadrul devizului general pentru scenariul 
recomandat, conducând la un total general eronat, acesta a procedat la corectarea devizului 
general al investiţiei şi completarea DALI în concordanţă cu corectările aduse devizului 
general. 

 
Prin adresa nr. 67/08.03.2019 SC DELCAD Consulting SRL a transmis autorităţii 

contractante devizele generale cu valoarea TVA corectată, completările DALI în concordanţă 
cu corectările aduse devizului general, precum şi documentele în format electronic. 

 
 Luând în considerare faptul că s-a modificat devizul general în sensul corectării valorii 
TVA şi a valorii totale cu TVA, DALI-ul fiind completat în concordanţă cu corectările aduse 
devizului general, se impune aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea strada Lăcrămioarei” şi pe cale de consecinţă 
încetarea efectelor HCL nr. 80/28.02.2019. 

 În concluzie 

Față de cele prezentate mai sus, 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:  
a) aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare strada Lăcrămioarei” – varianta 1, cu următorii 
indicatori tehnico economici: 

 
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      1.131.499,03 lei 
Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA):            952.145,43 lei 

 Din care C+M (inclusiv TVA)             884.827,09 lei  
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 Din care C+M (exclusiv TVA):      743.552,18 lei  
 Durată de realizare:                                       6 luni (1 lună proiectare + 5 luni execuție)   
 
b) pe cale de consecință, încetarea HCL 80/28.02.2019 

           
           Conform anexă la prezentul raport. 

                  
Director executiv, 

Maria Nuţă 
Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 

  
Întocmit, 

Andrei Cosmin Boarnă 
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