
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       PROIECT 
  

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. 
A.I.Cuza, nr.7”  

 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 21.08.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.119593/2020, raportul nr.119596/2020 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.119661/2020 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7”; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi ale 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.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
 
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, 
str.A.I.Cuza, nr.7, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.529/2019. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

       INIŢIATOR, AVIZAT, 
        PRIMAR, 
    Mihail GENOIU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 119593/ 18.08.2020                                               
 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
pentru obiectivul de investiții 

 „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr.7” 
 aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  

nr.  529/19.12.2019 
 

 Clădirea Primăriei din Craiova este una dintre cele mai reprezentative construcții 
ale orașului. În prezent, această clădire, proprietate a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, este sediul Primăriei Municipiului Craiova și este declarată clădire de 
patrimoniu, fiind inclusă în lista monumentelor istorice la poziția 162, cod DJ-II-m-A-
07979. 

Importanța istorică a clădirii este susținută și din punct de vedere urbanistic, de 
amplasamentul central. Situată vis-a-vis de latura de nord a grădinii engleze (English 
Park), clădirea formează un ansamblu valoros alături de clădirea Prefecturii Județului 
Dolj, realizată de arhitectul Petre Antonescu, și de blocul Casa Albă, realizat de 
arhitectul Constantin Iotzu. Astfel, cele trei clădiri, reprezentative pentru stilul 
neoromânesc, formează un întreg definitoriu pentru istoria locală. 

Pentru întreaga comunitate a craiovenilor, această clădire este un simbol atât prin 
funcțiunea pe care o adăpostește, cât și prin expresia artistică în peisajul urban al 
municipiului nostru. 

O asemenea clădire reprezentativă pentru orașul nostru și pentru autorul ei, 
arhitectul național Ion Mincu, necesită o atenție deosebită în execuția lucrărilor de 
restaurare și reabilitare, dificultatea acestor lucrări impunând ca ofertantul antreprenor 
să fie o firmă de anvergură, capabilă să susțină o astfel de investiție, cu experiență în 
restaurări, cu dotare complexă privind echipamentele necesare în execuție și cu un 
număr important de salariați cu pregătire de specialitate în domeniu, pe lângă aceștia 
fiind necesar a fi implicați și restauratori atestați MCC pe toate categoriile de 
componente artistice. 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”) a acordat un 
împrumut municipalității din Craiova pentru a finanța investițiile prioritare ale planului 
de infrastructură urbană al orașului, care vizează îmbunătățiri ale eficienței energetice. 
Acesta include și Reabilitarea sediului Primăriei Craiova din  A.I. Str. Cuza nr. 7. 

Procedura de licitație având ca obiect „Reabilitare sediu Primăria Municipiului 

Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7”  a fost lansată public  pe platforma de achiziții electronice 
ECEPP a BERD în concordanță cu cerințele și specificațiile legale  ale Băncii Europene 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, respectiv prin punerea la dispoziția operatorilor 
economici interesați a documentației tehnice necesare pentru întocmirea ofertei, mai 
puțin a valorii estimate a investiției. 
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Până la data și ora limită de depunere a ofertelor, respectiv 15.07.2020, ora 
14.00, (ora Regatului Unit) s-a depus pe platforma ECEPP o singură ofertă. 

 
Comisia de evaluare numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. 

4210/ 26.06.2020, a constatat din documentul emis automat de sistemul electronic de 
achiziții publice ECEPP al BERD, respectiv „8294852_ITT_Opening_Minutes” că 
valoarea ofertată este de 55,948,508.79 lei, fără TVA, echivalent în euro de 
11,569,648.08 fără TVA, ce depășește valoarea totală estimativă din devizul general 
pentru obiectivul de investiție Reabilitarea sediului Primăriei Craiova pe A.I. Str. Cuza 

nr. 7,  aprobată prin HCL 529/2019, de 47.448.364,12 lei, fără TVA.  
    
 Conform prevederilor art.10 din HG 907/2016 devizul general  stabilește valoarea 
totală estimativă, exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de 
investiții finanțat din fonduri publice. 

Având în vedere, că valoarea ofertată depășește valoarea totală estimativă a 
devizului general pentru obiectivul  de investiție având ca obiect „Reabilitarea sediului 

Primăriei Craiova, A.I. Str. Cuza nr. 7” aprobat prin HCL 529/2019, ținând cont de 
precizările  de mai sus, precum și de faptul că prețul real al unei investiții este dat de 
piață la momentul unei  licitații, solicităm actualizarea indicatorilor tehnico economici 
ai obiectivului de investiție în concordanță cu cerințele actuale ale pieței în domeniul 
restaurării și reabilitării monumentelor istorice de complexitate ridicată și aprobarea 
acestora de către Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 
Prin HCL nr. 529/19.12.2019 s-a aprobat actualizarea devizului general și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu 
Primăria Municipiul Craiova str. A.I. Cuza nr.7”. 
 

În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin 6 din HG nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
se impune modificarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiul Craiova str. A.I. 
Cuza nr.7”, după cum urmează:Valoarea totală a investiției  (inclusiv TVA):  
67.867.396,60 lei, din care C+M (inclusiv TVA) 51.664.420,05 lei, durata de realizare 
este de 36 luni    
 

În concluzie 
 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 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, prin prezentul raport 
supunem spre aprobare următoarele 

1) Modificarea indicatorilor tehnico-economici, prevăzuţi în anexa nr.1 la 
prezentul raport şi a devizului general pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitarea sediului Primăriei Craiova, A.I. Str. Cuza nr. 7”, prevăzut în 
anexa nr.2 la prezentul  
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2) Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 529/19.12.2019 

 
   
 

                                                                                                                            
                                                                                                          

   PRIMAR,                                                                              DIRECTOR EXECUTIV, 
 Mihail Genoiu                                                                   Maria Nuță 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 119596/ 18.08.2020                                              Se aprobă, 
              Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 

 
RAPORT  

Privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
pentru obiectivul de investiții 

 „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr.7” 

 aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.  529/19.12.2019 

 
 Clădirea Primăriei din Craiova este una dintre cele mai reprezentative construcții 
ale orașului. În prezent, această clădire, proprietate a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, este sediul Primăriei Municipiului Craiova și este declarată clădire de 
patrimoniu, fiind inclusă în lista monumentelor istorice la poziția 162, cod DJ-II-m-A-
07979. 

Importanța istorică a clădirii este susținută și din punct de vedere urbanistic, de 
amplasamentul central. Situată vis-a-vis de latura de nord a grădinii engleze (English 
Park), clădirea formează un ansamblu valoros alături de clădirea Prefecturii Județului 
Dolj, realizată de arhitectul Petre Antonescu, și de blocul Casa Albă, realizat de 
arhitectul Constantin Iotzu. Astfel, cele trei clădiri, reprezentative pentru stilul 
neoromânesc, formează un întreg definitoriu pentru istoria locală. 

Pentru întreaga comunitate a craiovenilor, această clădire este un simbol atât prin 
funcțiunea pe care o adăpostește, cât și prin expresia artistică în peisajul urban al 
municipiului nostru. 

O asemenea clădire reprezentativă pentru orașul nostru și pentru autorul ei, 
arhitectul național Ion Mincu, necesită o atenție deosebită în execuția lucrărilor de 
restaurare și reabilitare, dificultatea acestor lucrări impunând ca ofertantul antreprenor 
să fie o firmă de anvergură, capabilă să susțină o astfel de investiție, cu experiență în 
restaurări, cu dotare complexă privind echipamentele necesare în execuție și cu un 
număr important de salariați cu pregătire de specialitate în domeniu, pe lângă aceștia 
fiind necesar a fi implicați și restauratori atestați MCC pe toate categoriile de 
componente artistice. 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”) a acordat un 
împrumut municipalității din Craiova pentru a finanța investițiile prioritare ale planului 
de infrastructură urbană al orașului, care vizează îmbunătățiri ale eficienței energetice. 
Acesta include și Reabilitarea sediului Primăriei Craiova din  A.I. Str. Cuza nr. 7. 

Procedura de licitație având ca obiect „Reabilitare sediu Primăria Municipiului 

Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7”  a fost lansată public  pe platforma de achiziții electronice 
ECEPP a BERD în concordanță cu cerințele și specificațiile legale  ale Băncii Europene 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, respectiv prin punerea la dispoziția operatorilor 



2 

economici interesați a documentației tehnice necesare pentru întocmirea ofertei, mai 
puțin a valorii estimate a investiției. 

Până la data și ora limită de depunere a ofertelor, respectiv 15.07.2020, ora 
14.00, (ora Regatului Unit) s-a depus pe platforma ECEPP o singură ofertă. 

 
Comisia de evaluare numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. 

4210/ 26.06.2020, a constatat din documentul emis automat de sistemul electronic de 
achiziții publice ECEPP al BERD, respectiv „8294852_ITT_Opening_Minutes” că 
valoarea ofertată este de 55,948,508.79 lei, fără TVA, echivalent în euro de 
11,569,648.08 fără TVA, ce depășește valoarea totală estimativă din devizul general 
pentru obiectivul de investiție Reabilitarea sediului Primăriei Craiova pe A.I. Str. Cuza 

nr. 7,  aprobată prin HCL 529/2019, de 47.448.364,12 lei, fără TVA.  
    
 Întrucât, obiectul contractului constă în reabilitarea sediului Primăriei 
Municipiului Craiova, clădire de patrimoniu, monument istoric și de arhitectură, al 
doilea din Municipiul Craiova, după Muzeul de Artă, fiind înscris în lista 
monumentelor istorice din județul Dolj, la poziția 162, necesită realizarea de lucrări de 
restaurare și reabilitare de o deosebită complexitate cu personal de înaltă specializare 
tehnică, atestați MCC pe toate categoriile de componente artistice.  
 Având în vedere că numărul personalului specializat  pentru restaurarea 
monumentelor istorice, atestat MCC  este  foarte redus pe piața muncii, existând o 
dificultate reală în piață de implicare a specialiștilor în restaurare,  cheltuielile privind  
salarizarea acestor specialiști depășește cu mult salariul minim pe economie în ramura 
construcțiilor.  
 Totodată, subliniem faptul că ofertantul împreună cu specialiștii autorizați MCC 
au vizitat amplasamentul investiției, în vederea stabilirii  tuturor necesităților pentru 
realizarea lucrărilor  de reabilitare și restaurare prevăzute în proiectul tehnic. 
 De asemenea, menționăm că termenul de execuție al lucrărilor prevăzute prin 
proiectul tehnic este de 3 ani.  
 

Mai mult, precizăm că reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare subliniază ”costul calculat în cadrul studiului de fezabilitate este 

întotdeauna un cost estimat la momentul respectiv. Prețul real al unei investiții este dat 

de piață și se materializează la momentul licitației. Ca atare un preț mai mare decât cel 

estimat nu este neobișnuit, mai ales pentru lucrările mari de investiții. 

Faptul ca veți un singur ofertant poate să reflecte atât specificul perioadei 

actuale (în contextul COVID) dar și specificul acestei investiții (expertiza nefiind 

disponibilă pe scară largă) ”  
 
Acest fapt este confirmat prin punctul de vedere al consultantului tehnic angajat 

de către BERD, firma Servelect SRL Cluj-Napoca, lucrările de creștere a performanței 
energetice și de restaurare a clădirii monument istoric sunt de o complexitate ridicată și 
din acest motiv există posibilitatea reală ca ofertanții să bugeteze valori majorate ținând 
cont de dificultatea reală în piață de a implica specialiști în restaurare, creșterea 
costurilor cu manopera inclusiv prin efectul lui OUG 114/2018, perioada de urgență și 
alertă cauzată de pandemia de Covid-19.  
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 Proiectantul general care a întocmit devizul general în anul 2019 ne-a transmis că 
la întocmirea Devizului general confidențial din anul 2019 s-au folosit valoarea 
manoperei minime pe sectorul antreprenorial, conform OUG 114/2018, precum și 
procentul  pentru indirecte proprii de 8% în Devizul general confidențial, iar oferta 
depusă de singurul participant reflectă valorile actuale ale pieței în domeniul reabilitării 
și restaurării unui monument istoric: 30 lei/oră și a manoperei de restaurare de 40 
lei/oră precum și a indirectelor proprii de 17%.  

 
Față de cele precizate și având în vedere că prețul real al unei investiții în 

domeniul reabilitării și restaurării unui monument istoric cu o valoare arhitecturală 
deosebită este dat de piață la momentul demarării unei proceduri de licitație, deci cât 
mai aproape de momentul demarării lucrărilor de construcție, considerăm că valoarea 
ofertei depusă de singurul participant reflectă prețurile pieței și în consecință se impune 
actualizarea devizului general al obiectivului de investiții în concordanță cu oferta 
depusă. 
 

Conform prevederilor art.10 din HG 907/2016 devizul general  stabilește 
valoarea totală estimativă, exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării unui 
obiectiv de investiții finanțat din fonduri publice. 

Având în vedere, că valoarea ofertată depășește valoarea totală estimativă a 
devizului general pentru obiectivul  de investiție având ca obiect „Reabilitarea sediului 

Primăriei Craiova, A.I. Str. Cuza nr. 7” aprobat prin HCL 529/2019, ținând cont de 
precizările  de mai sus, precum și de faptul că prețul real al unei investiții este dat de 
piață la momentul unei  licitații, solicităm modificarea indicatorilor tehnico economici 
ai obiectivului de investiție în concordanță cu cerințele actuale ale pieței în domeniul 
restaurării și reabilitării monumentelor istorice de complexitate ridicată și aprobarea 
acestora de către Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 
Prin HCL nr. 529/19.12.2019 s-a aprobat actualizarea devizului general și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu 
Primăria Municipiul Craiova str. A.I. Cuza nr.7”. 
 

În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin 6 din HG nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
se impune modificarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiul Craiova str. A.I. 
Cuza nr.7”, după cum urmează: 
 

Valoarea totală a investiției  (inclusiv TVA):  67.867.396,60 lei, din care C+M 
(inclusiv TVA)  51.664.420,05 lei, iar durata de realizare este de 36 luni  .  
 

În concluzie 
 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 



4 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin prezentul raport 
supunem spre aprobare următoarele 

1) Modificarea indicatorilor tehnico-economici, prevăzuţi în anexa nr.1 la 
prezentul raport şi a devizului general pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitarea sediului Primăriei Craiova, A.I. Str. Cuza nr. 7”, prevăzut în 
anexa nr.2 la prezentul  

2) Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 529/19.12.2019 

 
   

            Director executiv,                                                                          Întocmit,        
                 Maria Nuţă                                                                    insp. Laura Georgescu 

 
 
 

                                                                                                                            
                                                                                                          
 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 119661/18.08.2020 
 
 
 

                       RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având in vedere:                                
       -Referatul de aprobare nr. 119593/18.08.2020; 

       -Raportul Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul Investiţii şi Achiziţii  nr.119596 din 
18.08.2020 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr.7” 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.  529/19.12.2019 
 

 -În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 6 şi art. 10 alin. 4 din 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. 129 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ.                  
 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 
 

 

    AVIZAM FAVORABIL 
 

 

 propunerea privind : 
1) Modificarea indicatorilor tehnico-economici, prevăzuţi în anexa nr.1 la raportul 

nr.119596/18.08.2020 şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea 

sediului Primăriei Craiova, A.I. Str. Cuza nr. 7”, prevăzut în anexa nr.2 la raport 
2) Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr. 529/19.12.2019 
 

 
Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 
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