
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare strada Muntenia” 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.07.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.123884/2022, raportul nr.127904/2022 
al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.128560/2022 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare strada Muntenia”;   

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 si Ordonanţei de 
Urgență 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.e, 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 actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Muntenia”, astfel: 
                Valoarea  totală (inclusiv TVA)                1.842.325,67 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)  1.735.663,52 lei 
  Durata de execuție a investiției                5 săptămâni, 

            conform  anexei 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.398/2014. 
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,                SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 123884 /    .07.2022 

                                                               
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  „Modernizare strada Muntenia” 

 
Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul contractului de lucrări nr. 

150265 / 14.10.2020, încheiat între Municipiul Craiova și CONSTRUCTII ERBASU SA. 
Creșterea valorii de investiție apărute între faza D.A.L.I. și faza D.T.A.C. şi Proiect Tehnic, se justifică 

după cum urmează: 
Prin HCL nr. 398/31.07.2014 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare str. Muntenia” – varianta 1. 
În conformitate cu cap. V.2 „ETAPE DE DERULARE A ACORDULUI CADRU – Proiect Tehnic” din 

Caietul de Sarcini nr. 72218/10.07.2017 – Proiectul tehnic se elaborează pe baza elementelor și soluțiilor de lucrării 
stabilite în prezentul caiet de sarcini + D.A.L.I. în conformitate cu prevederile legale. 

Proiectarea lucrărilor nu se va limita doar la articolele de lucrări cuprinse în evaluări/ listele de cantități 
estimative ofertate. Listele cu cantitățile de lucrări se vor întocmi numai pe baza antemăsurătorilor pentru fiecare 
specialitate.  

Cantitățile din listele de cantități ofertate sunt cantități estimative. Cantitățile reale ale lucrărilor pe care 
executantul urmează să le execute vor fi stabilite prin documentația de proiectare. 

Datorită faptului că în faza de D.A.L.I. au fost prinse cantități de lucrări estimative, după executarea 
proiectării, conform temei de proiectare, au apărut diferențe între varianta din D.A.L.I. și cea din P.T., rezultând 
cantități diferite în faza D.T.A.C. + P.T. + D.D.E. în raport cu cele din faza D.A.L.I..  

Prin Memoriul Justificativ atașat, proiectantul a detaliat cantitățile rezultate după executarea proiectării. 
Întrucât apariția unor astfel de diferențe a fost prevăzută la nivelul prevederilor caietului de sarcini si 

modelului de contract inclus în documentaţia de atribuire precum şi prin clauzele contractelor subsecvente 
încheiate, această situaţie reprezintă doar stricta aplicare a prevederilor contractelor subsecvente de lucrări, în cazul 
de faţă fiind incidente prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin 6 şi art. 10 alin. 4 litera b) 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 actualizarea devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Muntenia”. 

Menționăm faptul că valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general actualizat în urma elaborării 
proiectului tehnic, respectiv de 1.842.325,67 lei, depășește valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general 
aprobat prin HCL 398/31.07.2014, respectiv de 1.754.351,66 lei. Totodată, valoarea C+M (inclusiv TVA) a 
devizului general actualizat în urma elaborării proiectului tehnic, respectiv de 1.735.663,52 lei, depășește valoarea 
C+M (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 398/31.07.2014, respectiv de 1.557.604,36 lei 

 
În concluzie, prin prezentul raport supunem spre aprobare actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiectivul de investiții “ Modernizare strada Muntenia”.   
 

PRIMAR, 
Lia – Olguța Vasilescu 

 
 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 127904 / 15.07.2022  
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții  

 „Modernizare strada Muntenia” 
 

  

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 123884/12.07.2022 se 
propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea actualizării devizului 
general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
strada Muntenia”. 

Prin HCL nr. 398/31.07.2014 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Muntenia” – varianta 1. 

În această perioadă se află în derulare contractul subsecvent de lucrări nr. 150265 / 
14.10.2020 la acordul cadru nr. 104615 din 02.07.2018 având ca obiect „Reabilitare și 
modernizare străzi și alei din Municipiul Craiova (PT + execuție): LOT 1 - zona Nord - 
Modernizare str. Muntenia, Modernizare str. Arad, Modernizare str. Brașov”, încheiat între 
Municipiul Craiova și CONSTRUCTII ERBASU SA. 

În faza de D.A.L.I. au fost prinse cantități de lucrări estimative. După elaborarea 
proiectului tehnic, au apărut diferențe între cantitățile de lucrări din D.A.L.I. și cele din P.T..  

Valoarea totală a investiției din DALI aprobat este de 1.754.351,66 lei TVA inclus, iar 
C+M din D.A.L.I. este de 1.557.604,36 lei tva inclus.  

Valoarea totală a investiției rezultată din devizul actualizat în urma întocmirii P.T. este 
de 1.842.325,67 lei TVA inclus, iar  C+M din P.T. este de 1.735.663,52 lei tva inclus.  

Prin Memoriile Justificative atașate, proiectantul a motivat creșterea valorii investiției 
după elaborarea proiectului tehnic.  

Pentru definitivarea soluțiilor din DALI, si pentru o continuitate a tuturor străzilor din 
municipiu, au fost recalculate cantitățile pe baza profilelor curente și a detaliilor de execuție. 

Semnalizarea rutieră, atât cea verticală cat si cea orizontala s-a adaptat la noua situație a 
drumului respectându-se standardele in vigoare. De asemenea, la stabilirea semnalizării rutiere 
finale, s-a efectuat o vizita in teren împreuna cu reprezentantul Politiei Rutiere Dolj la care au 
participat atât proiectantul cat si reprezentanții Beneficiarului. Ca urmare a solicitării Politiei  
Rutiere, trotuarele s-au amenajat pe ambele parți ale străzii. 

S-au identificat toate drumurile laterale si accesele la proprietăți pentru care s-au 
prevăzut soluții de proiectare care se regăsesc in proiectul tehnic predat către Beneficiar. 

La faza PT, cantitățile de lucrări din devize, sunt rezultate din măsurători, pe detalii de 
execuție, la care se aplica preturi unitare. În aceasta situație, pot apărea diferențe de cantități și 
implicit de valori de investiție. 

Modificările intervenite la faza P.T. sunt de natură să îmbunătățească soluțiile 
constructive propuse în D.A.L.I., prin calcule, analiză și documentare mai aprofundată, lucrări 
care fac diferența de abordare între cele două faze. 
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Întrucât apariția unor astfel de diferențe a fost prevăzută la nivelul prevederilor 
caietului de sarcini și modelului de contract inclus în documentația de atribuire precum și prin 
clauzele contractelor subsecvente încheiate, această situație reprezintă doar stricta aplicare a 
prevederilor contractelor subsecvente de lucrări, în cazul de fată fiind incidente prevederile 
art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Urmare a celor de mai sus, valoarea totală de 1.842.325,67 lei (inclusiv TVA) a 
devizului general actualizat depășește valoarea totală de 1.754.351,66 lei (inclusiv TVA) a 
devizului general aprobat prin HCL 398/31.07.2014. Totodată, valoarea C+M de 1.735.663,52 
lei (inclusiv TVA) a devizului general actualizat depășește valoarea C+M de 1.557.604,36 lei 
(inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 398/31.07.2014.  

 
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 reaprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Muntenia”. 

 
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: 

 

a) aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Muntenia”, astfel: 

 
 Valoarea  totală (inclusiv TVA)     1.842.325,67 lei 

Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA 1.735.663,52 lei 
Durata de execuție a investiției     5 săptămâni 

 

Conform anexă la prezentul raport. 
 
b) modificarea în mod corespunzător a HCL Craiova nr. 398/31.07.2014. 
 
 

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: 
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MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.   128560/ 18.07.2022 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:  

-Referatul de aprobare nr. 123884/12.07.2022;                     
 -Raportul nr. 127904/15.07.2022 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Muntenia”; 

 -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 și OUG nr. 114/2018;  

 -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 aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Muntenia”. 

 

 

Director Executiv,          Intocmit,           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 

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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