
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 
 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 

municipiul Craiova – Modenizare strada Sinaia” 

  
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.49018/2022, raportul nr.53493/2022 al 
Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii și raportul de avizare nr.54627/2022 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul 
Craiova – Modenizare strada Sinaia”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, 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 şi Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modenizare strada Sinaia”, varianta B, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                     2.674.583,70 lei 
            Din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA       2.209.711,26 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                      6 luni 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 

Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 49018 /      .03.2022 

    
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în 

municipiul Craiova - Modernizare strada Sinaia”  
 

 
 
Prin contractul subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 162465 / 05.11.2020, la acordul 

cadru nr. 116223 / 12.08.2020, încheiat între Municipiul Craiova și asocierea DOMARCONS SRL și 

DRUM CONCEPT SRL, prin DOMARCONS SRL – lider al asocierii, având ca obiect „Modernizare si 
reabilitare străzi, alei și trotuare” în Mun. Craiova - Modernizare str. Bega, Modernizare str. 
Drobeta, Modernizare str. Sinaia, Modernizare str. Târnava, Modernizare str. Teleajenului, a fost 

elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - Modernizare strada Sinaia”. 

  

 

Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Craiova din 

luna martie 2022, a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova - Modernizare strada Sinaia”. 
 

 
 

 

PRIMAR, 
Lia – Olguța Vasilescu 

 
 

 
 

Director executiv, 

Maria Nuță 

Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 53493 / 14.03.2022                                               
 
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul de investiții  

 „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - 
Modernizare strada Sinaia” 

 
 

  

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 49018/07.03.2022 se propune 
adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în 
municipiul Craiova - Modernizare strada Sinaia”. 

Prin contractul subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 162465 / 05.11.2020, la acordul 
cadru nr. 116223 / 12.08.2020, încheiat între Municipiul Craiova și asocierea DOMARCONS SRL și 
DRUM CONCEPT SRL, prin DOMARCONS SRL – lider al asocierii, având ca obiect 
„Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare” în Mun. Craiova - Modernizare str. Bega, 
Modernizare str. Drobeta, Modernizare str. Sinaia, Modernizare str. Târnava, Modernizare str. 
Teleajenului, a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - Modernizare 
strada Sinaia”. 

 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Strada Sinaia are o lungime de 665,5 m, este amplasata în Municipiului Craiova și este 
delimitata în cadrul rețelei de străzi zonale de intersecția cu strada Vaslui și strada Siretului. 

Din punct de vedere funcțional, Strada Sinaia, în conformitate cu prevederile STAS 10144/3 
face parte din rețeaua stradală secundară asigurând accese și legături locale. 

În conformitate cu ,,Ordinul nr.49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane’’, strada Sinaia face parte din categoria 
străzilor de categoria a IV-a. Străzile de categoria a IV-a sunt străzi de folosință locală care asigură 
accesul la locuințe și servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus. 

În planul de situație, strada Sinaia este amenajată din punct de vedere al geometriei traseului. 
Traseul străzii în plan este alcătuit din aliniamente cu lungimi mari. 

În conformitate cu STAS 10144/3-91 “Străzi – ELEMENTE GEOMETRICE – Prescripții de 
proiectare, valoarea vitezei de bază pentru categoria străzii IV, în care se încadrează și strada analizată 
este de V = 50 km/h. 

În profil longitudinal, strada Sinaia se înscrie în relieful zonei, prezentând declivități mici, 
cuprinse între 0.35 - 2.50 % și racordări pe verticală cu raze mari. Din punct de vedere al geometriei în 
plan vertical nu au fost identificate probleme. 

În secțiune transversala, strada Sinaia prezintă o lățime a părții carosabile constantă de 6.00 
m și trotuare având lățimea variabilă cuprinsă între 0.30 -2.80 m pe ambele părți. 

Circulația se desfășoară în dublu sens. 
Sistem rutier existent 
Având în vedere faptul ca sistemul rutier nu este impermeabilizat precum și faptul că prin 

natura profilului transversal și longitudinal evacuarea apelor din zona sistemului rutier nu se realizează 
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în mod corespunzător, se observă la nivelul acestuia numeroase zone cu tasări mai pronunțate datorate 
infiltrațiilor de apă la nivelul pământului de fundare. 

Starea de degradare accentuată se datorează atât faptului că apa băltește în zona drumului cât și 
a faptului că apa băltește în zona adiacentă din vecinătatea drumului datorită lipsei unui sistem de 
colectare și evacuare a apelor în lungul drumului. 

Explorarea geotehnică s-a făcut prin: 
 observații directe, asupra zonei studiate; 
 executarea de foraje geotehnice cu diametrul ø 3 " la adâncimea de -2.00 m: 
 
F1 km 0+140, str. Sinaia, mun. Craiova, județul Dolj  
 0.00 – 0.50 m Umplutura necoezivă (amestec din nisip, pietriș, piatră cubică bolovani de 

râu). 
 0.50 – 2.00 m Nisip prăfos, cafeniu-gălbui, cu liant argilos, îndesare medie. 

 
F2 km 0+580, str. Sinaia, mun. Craiova, județul Dolj  
 0.00 m – 0.50 m Umplutura necoeziva (amestec din nisip, bolovani de râu și piatră cubică). 
 0.50 m – 2.00 m Nisip prăfos, cafeniu-gălbui, cu slab liant argilos, îndesare medie. 
Pânza de apă freatică se află la adâncimea de -2.10 m. Din punct de vedere al prezenței apei 

subterane, aceasta nu a fost interceptată în forajele executate. Sunt posibile și acumulări de apă 
meteorică în zona superioară a terenului de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a 
zăpezilor. 

Trotuare 
Trotuarele au lățimi cuprinse între 0.30 m – 2.80 m, având o îmbrăcăminte din beton pe alocuri 

în stare degradată. Trotuarele sunt delimitate de partea carosabilă cu borduri din piatră care sunt 
degradate. 

Se impune amenajarea de trotuare dimensionate din punct de vedere al structurii rutiere 
conform ,,Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi”- indicativ NP 
116-04 și al lățimii conform STAS 10144/3 - ,,Trotuare, alei de pietoni și piste de cicliști”. 

Scurgerea apelor 
Nu există un sistem de scurgere a apelor pluviale. 
Pentru scurgerea apelor uzate menajere există realizat un sistem de canalizare care este 

racordat la rețeaua de canalizare a municipiului Craiova, în zona respectivă. 
În vederea asigurării unei bune colectări și evacuări a apelor pluviale, apa va fi colectată și 

evacuată prin noua rețea de canalizare pluvială.  
În urma lucrărilor de drum se prevăd noi cote de sistematizare ceea ce impune aducerea la 

noile cote proiectate, a tuturor capacelor căminelor de vizitare. 
Gurile de scurgere vor fi noi cu sifon și depozit. 
Căminele de vizitare vor fi conform STAS 2448-82, iar gurile de scurgere vor fi conform 

STAS 6701-82. 
Aducerea la cotă a capacelor căminelor de vizitare, hidranților și grătarelor, gurilor de scurgere 

se va face înaintea turnării stratului de uzură.  
În profil longitudinal, linia roșie va fi proiectată astfel încât declivitățile rezultate să asigure 

scurgerea apelor pluviale către gurile scurgere noi proiectate. 
Intersecții cu drumurile laterale  
Intersecțiile cu străzile laterale sunt amenajate dar prezintă unele probleme la nivelul razelor de 

racordare în plan, al vizibilității și al colectării și evacuării apelor pluviale către gurile de scurgere.  
Circulația este sistematizată și reglementată prin semnalizare verticală. 
 
Se recomandă a se: 
 analiza posibilitatea reglementarii circulației prin indicatoare în toate intersecțiile; 
 analiza vizibilitatea în zona acestor intersecții sub aspectul siguranței circulației 

Intersecțiile cu străzile care sunt sistematizate din punct de vedere al circulației prin 
indicatoare, necesită unele completări și înlocuiri. 
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Se va solicita Beneficiarului lucrării un răspuns privitor la existența sau nu (în derulare sau nu) 
a unor programe de îmbunătățire a siguranței circulației/resistematizări de circulație etc. la nivelul 
rețelei stradale din zona proiectului, în vederea corelări cu acestea. 

Semnalizare verticala și orizontală 
Semnalizarea orizontală și verticală existentă nu mai îndeplinește cerințele tehnice minim 

admisibile și de asemenea necesită unele completări.  
Dotare edilitară 
În zona părții carosabile au fost identificate utilități de: iluminat electric cu fir aerian pe stâlpii 

de beton, apă, canal, electricitate și gaze. 
Planul de situație cu situația proiectată se va citi împreună cu planul coordonator.  
În planul coordonator se vor indica toate traseele rețelelor edilitare de care constructorul va 

trebui să țină seama. 
La începerea lucrărilor, se vor face sondaje pentru stabilirea exactă a traseului rețelelor 

edilitare indicate în planul coordonator și confirmate de reprezentanții întreprinderilor edilitare pe 
baza de proces verbal. 
 
Amplasament  

Strada propusă spre modernizare ce face obiectul prezentei documentații se găsește pe teritoriul 
Municipiului Craiova, din județul Dolj. Terenul pe care sunt amplasate este proprietatea Municipiului 
Craiova. 
 
Scenarii / Variante propuse: 
Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice și analiza detaliată a acestora 

 
Descrierea principalelor lucrări de intervenție 
Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic 

cuprinde: 
- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 
- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 
- echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. 

 
  Au fost analizate două soluții tehnice posibile. 

Opțiunea (soluția tehnica) nr.  1 – structură rutieră semirigidă: 
 4 cm strat de uzură din BA 16 rul 50/70; 
 6 cm strat legătura din BAD 22.4 leg 50/70; 
 20 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu lianți hidraulici; 
 30 cm strat inferior de fundație din balast; 
 7 cm strat de formă din nisip. 
 

Opțiunea (soluția tehnica) nr.  2 – structură rutieră suplă – RECOMANDATĂ 
 4 cm strat de uzură din BA 16 rul 50/70; 
 6 cm strat legătura din BAD 22.4 leg 50/70; 
 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
 30 cm strat inferior de fundație din balast; 
 7 cm strat de forma din nisip. 
 

Cele două opțiuni (soluții tehnice) prezentate se deosebesc atât din punct de vedere al 
costurilor necesare cât și din punct de vedere a termenului de realizare.  

Din punct de vedere tehnic ambele soluții sunt viabile, soluția tehnică de alcătuire a structurii 
rutiere suplă fiind soluția recomandată și care dictează, alegerea opțiunii/soluției tehnice optime. 
 Raportul preț/calitate din varianta recomandată este mai bun decât în a doua variantă, ținând 
cont de traficul care se desfășoară pe acest drum, ținând seama și de capacitatea portantă sporită a 
complexului rutier proiectat, o durată de serviciu mai mare a drumului și o serie de indicatori 
calitativi, toate aceste argumente o recomandă ca fiind varianta optimă de adoptat. 
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 Soluția tehnica a fost conceputa pornindu-se de la premisele celei mai bune calități/grad de 
adecvare/eficienta economica a soluției de proiectare /materialelor locației alese în condițiile unor 
constrângeri de ordin bugetar normale.  
 Costurile de întreținere respectiv servicii, personal de întreținere și reparații accidentale sunt 
minime în opțiunea 2 (structura suplă), practic garanția constructorului fiind dublă față de opțiunea 1 
(structura semirigidă) ca timp, beneficiarul limitându-și la minim cheltuielile. 

În cazul acestei investiții se recomandă adoptarea unei structuri rutiere suple (Opțiunea 2), 
pretabilă pentru străzi locale deschise unui trafic ușor și redus, soluție care permite aplicarea 
principiului consolidărilor succesive (realizarea de noi straturi bituminoase pe măsura sporirii 
solicitărilor din trafic). 

La încadrarea imbracamintilor bituminoase proiectate se va consulta STAS 1598-/1-89, pentru 
drumuri de clasă tehnică V.  

Structura rutieră va trebui sa fie întreținuta ulterior, conform prevederilor Normativului AND 
554. 

Trotuare 
Se impune amenajarea de trotuare dimensionate din punct de vedere al structurii rutiere 

conform ,,Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi”- indicativ NP 
116-04 și al lățimii conform STAS 10144/3 - ,,Trotuare, alei de pietoni și piste de cicliști”. 

Pentru trotuare, conform aceluiași Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și 
suple pentru străzi, indicativ NP 116 – 05, s-a prevăzut următoarea structură: 
 4 cm BA 8 rul 50/70 strat de uzura din beton asfaltic turnat; 
 15 cm strat de balast stabilizat cu lianți hidraulici; 
 10 cm fundație de balast. 

Trotuarele vor fi încadrate de borduri noi. Bordura dinspre zona părții carosabile va fi bordura  
mare 20x25 cm. Pentru celelalte situații bordura va fi bordura mică de tipul 10x15. Aleile 
pietonale/trotuarele vor avea o lățime de minim 0.75 m și vor fi încadrate de borduri. Acolo unde nu 
există alei pietonale acestea se vor realiza astfel încât să existe acces pietonal corespunzător spre 
trama stradală și parcări. 

Scurgerea apelor 
Pentru scurgerea apelor uzate menajere exista realizat un sistem de canalizare care este 

racordat la rețeaua de canalizare a municipiului Craiova, în zona respectivă. 
În vederea asigurării unei bune colectări și evacuări a apelor pluviale, apa va fi colectată și 

evacuată prin noua rețea de canalizare pluvială.  
În urma lucrărilor de drum se prevăd noi cote de sistematizare ceea ce impune aducerea la 

noile cote proiectate, a tuturor capacelor căminelor de vizitare. 
Gurile de scurgere vor fi noi cu sifon și depozit. 
Căminele de vizitare vor fi conform STAS 2448-82, iar gurile de scurgere vor fi conform 

STAS 6701-82. 
Aducerea la cotă a capacelor căminelor de vizitare, hidranților și grătarelor, gurilor de scurgere 

se va face înaintea turnării stratului de uzură.  
În profil longitudinal, linia roșie va fi proiectată astfel încât declivitățile rezultate să asigure 

scurgerea apelor pluviale către gurile de scurgere noi proiectate. 
Accese la proprietati 
Proiectantul va urmări corelarea cotelor proiectate ale căii cu cotele acceselor la proprietăți. 
Preluarea denivelărilor și aducerea la pantă până la intrarea în proprietate se poate face cu 

aceeași structură ca și la trotuar. 
Bordurile se vor monta îngropat în zona de acces a riveranilor la proprietăți. 
Intersecții cu drumurile laterale 
Amenajarea intersecțiilor se va realiza în baza prevederilor AND 600-2010 Normativ pentru 

amenajarea intersecțiilor la nivel, STAS 10144/4,5,6 și a altor reglementari tehnice în vigoare și 
relevante. 

În vederea protejării și menținerii în stare corespunzătoare a noii lucrări, este necesară și 
amenajarea străzilor laterale existente. 

În consecință, toate străzile laterale vor fi amenajate similar din punct de vedere al structurii 
rutiere cu strada care face obiectul expertizării pe o lungime aprox. de 5 m. 
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Străzile laterale se vor racorda la cotă din profilul longitudinal proiectat al drumului așa zis 
„principal”. 

Racordarea în plan a străzilor laterale cu străzile expertizate se va face prin intermediul arcelor 
de cerc având raza minimă de 6.00 m. În condiții excepționale, acolo unde spațiul o impune, aceste 
raze se vor putea reduce, astfel încât să nu fie afectate proprietățile existente. 

Siguranţa circulaţiei 
Pentru siguranța circulației rutiere sunt necesare a se realiza lucrări de semnalizare verticală 

(indicatoare de circulație), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Indicatoarele de 
circulație se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutieră. Indicatoarele rutiere se vor 
confecționa și monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 și SR 1848/3-2008. Se vor realiza și 
marcaje rutiere conform SR 1848-7. 

Semnalizarea punctelor de lucru la lucrările de reparare a străzilor, precum și asigurarea 
circulației pe timpul execuției lucrărilor, se vor face în conformitate cu „Normele metodologice 
privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea 
executării de lucrări în zona drumului public și /sau pentru protejarea drumului” – emise de Ministerul 
de Interne și Ministerul Transporturilor în octombrie 2000 și constau din măsuri privind siguranța și 
controlul circulației rutiere prin dirijarea temporară a traficului. 

Semnalizări și marcaje 
Proiectarea sistemului de semnalizare și marcaj este efectuată atât pentru traseul studiat cât și 

pentru căile de comunicații rutiere cu acces la aceasta. Au fost respectate prevederile SR 1848/7. 
O atenție deosebită a fost acordată la proiectarea sistemului de semnalizare și marcaj în 

apropierea parcărilor, unde se vor efectua lucrări de marcaje la sol și de amplasare a indicatoarelor de 
circulație de toate categoriile. 

O proiectare atentă a sistemului de semnalizare și marcaje concura la sporirea siguranței 
circulației atât pe traseul studiat cât și pe drumurile cu acces la aceasta, ducând în final la sporirea 
fluenței traficului având în vedere faptul ca traficul va creste simțitor după realizarea acestei investiții. 
O avertizare și o informare corectă, vizibilă, sporește confortul conducătorului auto, duce la 
eliminarea stresului acestuia, eliminând-se confuziile și a manevrelor periculoase, în final a 
accidentelor și blocajelor. 
 
Scenariul tehnico-economic optim, recomandat 
Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilității și riscurilor 

Scenariul recomandat de elaborator este VARIANTA B.  
Avantajele scenariului recomandat: 
Cele doua variante au valori diferite din punct de vedere financiar, dar cu o cotă mare de 

interes şi utilitate pentru realizarea investiţiei, este a doua variantă (suplă). Raportul preţ/calitate din 
varianta suplă este mai mare decât în a varianta semirigidă, dar ţinând cont de traficul ce se desfăşoară 
pe aceste drumuri, ţinând seama şi de capacitatea portantă sporită a complexului rutier proiectat, o 
durată de serviciu mai mare a drumului, cât şi o serie de indicatori calitativi (planeitate, durabilitate), 
toate aceste argumente o recomandă ca fiind varianta optimă de adoptat. Soluţia tehnică a fost 
concepută pornindu-se de la premisele celei mai bune calităţi/grad de adecvare/eficienţă economică a 
soluţiei de proiectare/materialelor locaţiei alese în condiţiile unor constrângeri de ordin bugetar fireşti. 

Analiza multicriterială a variantelor de alcătuire a comparat avantajele și dezavantajele 
îmbrăcăminţilor elastice și din beton de ciment. Avantajele și dezavantajele alcătuirii structurilor 
rigide și elastice se por explicita după cum urmează: 

 
Avantajele structurii rutiere semirigide: 

- Durata de exploatare dublă față de îmbrăcăminţile asfaltice; 
- Sunt mai economice decât îmbrăcăminţile asfaltice atunci când se folosesc pentru satisfacerea 

traficului greu și foarte greu; 
- Se recomandă a se aplica la drumurile pe care se circulă cu viteze mai reduse (drumuri 

naţionale, secundare, drumuri comunale, platforme industriale, etc); 
- Se recomandă a se folosi la drumuri noi, la drumuri în aliniament sau cu raze mari ce nu 

necesită supralărgiri; 
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- Nu se deformează la temperaturi ridicate ale mediului ambiant; 
- Prezintă rezistenţă mare la uzură, dacă se folosesc agregate atent selecţionate. 
Dezavantajele structurii rutiere semirigide: 
- Necesită utilaje specializate pentru execuţie ce trebuie să fie menţinute în stare bună de 

funcţionare; 
- Traficul trebuie adaptat la execuţie – circulaţie numai pe o bandă sau închiderea circulatiei 

după caz; 
După asternerea stratului de balast stabilizat se poate reda traficului numai după 21 zile, față de 

câteva ore la asfalt; 
- Nu poate prelua creşteri de trafic prin creşteri de capacitate portantă, ranforsarea ulterioară a 

drumului este laborioasă și costisitoare. 
- Lucrările de reparații, trebuie ferită de circulație minim 21 de zile deci va fi o restricție de 

circulație. 
 
Avantajele îmbrăcăminţii elastice (suplă): 
- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizată; 
- Capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiţii etapizate; 
- Greşelile de execuţie pot fi remediate uşor; 
- Prezintă un confort la rulare mai mare; 
- Rugozitatea suprafeţei poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurându-se circulaţia și 

pentru declivităţi cu valori de 7 – 9%. 
 

Dezavantajele îmbrăcăminţii elastice: 
Dimensionarea structurii rutiere se face în funcție de intensitatea și compoziția traficului de 

perspectivă, ținând cont de caracteristicile fizico mecanice și de deformabilitate ale materialelor, 
conform Normativ PD 177/2001 și se verifica la acțiunea îngheț/dezgheț. 

Alegerea tipului de structura rutiera se face pe baza unor calcule tehnico-economice și de 
rentabilitate, ținând cont și de lucrările de întretinere necesare fiecarui tip de îmbrăcăminte rutieră în 
exploatare. 

S-a optat pentru realizarea Variantei suple având în vedere următoarele: 
 Experiența execuției și a bunei comportari în timp a unor drumuri cu sisteme rutiere 

similare;  
 Durată de execuție redusă; 
 Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizată;  
 Capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiţii etapizate. În cazul structurii 

semirigide - nu pot prelua creşteri de trafic prin creşteri de capacitate portantă, ranforsarea ulterioară a 
drumului este laborioasă – costisitoare.  

 Lucrările de întreținere se pot executa cu darea în circulație a drumului imediat comparativ 
cu varianta semirigidă. 

 În situația structurii semirigide traficul trebuie adaptat la execuţie – circulaţie numai pe o 
bandă, după așternerea stratului de balast stabilizat, circulația trebuie închisă definitiv (nu există 
aceasta posibilitate) pe perioada a minim 2 zile;  

 Din calculul economic al variantelor rezultă că varianta selectată este cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic, funcțional și social - s-a avut în vedere costul optim al lucrărilor acesta 
fiind determinant pentru stabilirea soluției optime de execuție. 

Se recomandă adoptarea unei structuri rutiere elastice (Varianta B), pretabilă pentru drumuri 
locale deschise unui trafic uşor şi redus, soluţie care permite aplicarea principiului consolidărilor 
succesive (realizarea de noi straturi bituminoase pe măsura sporirii solicitărilor din trafic). Prin soluţia 
aleasă (Varianta B) se oferă o soluţie viabilă printr-o investiţie la standarde europene în ceea ce 
priveşte calitatea lucrărilor ce vor fi executate. 

 
 
 
 



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 aprobarea documentației 
DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare 
străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - Modernizare strada Sinaia”. 

 
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  Ordonanța de urgență 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, și OUG nr. 114/2018, propunem: 

 
aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - Modernizare 
strada Sinaia”, varianta B, astfel: 

 
 Valoarea  totală (inclusiv TVA)     2.674.583,70 lei 

Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA  2.209.711,26 lei 
Durata de execuție a investiției     6 luni 

 
Conform anexă la prezentul raport. 
 
 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și    legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

  
 
 

Întocmit, 
insp. Andrei Cosmin Boarnă 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 
Semnătura: 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.  54627/ 15.03.2022 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

Având in vedere:                                

 -Referatul de aprobare nr. 49018/07.03.2022; 

-Raportul nr. 53493/14.03.2022 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul Investiţii şi 
Achiziţii, privind privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul 
Craiova - Modernizare strada Sinaia” 

-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  Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 

-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,  

-OUG nr. 114/2018  

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

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - Modernizare 

strada Sinaia”, varianta B. 

Director Executiv,          Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                cons. jur. Nicoleta Bedelici 

Îmi asum responsabilitatea privind                          Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu                           legalitatea actului administrativ 
       întocmitorul înscrisului 
 
           Semnătura                                                                    Semnătura 
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