
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 
 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici, 

actualizaţi şi a valorii totale actualizate a proiectului 

 „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situată 

în Str. Aleea Voinicului, nr. 14, Orașul Craiova, Județul Dolj”, aprobat  

prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 43/28.03.2019 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 
având în vedere referatul de aprobare nr. 18812/19.08.2021 al Direcției Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, precum și 
prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 3: “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, 
Prioritatea de investiții 3.1: „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice și contractul 
de finanțare nerambursabilă nr. 5754/05.08.2020, cod SMIS 125291, raportul de 
specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 18855/19.08.2021, precum și 
avizul comisiilor de specialitate, 

în baza prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 44 alin. 

(1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) şi art. 196, alin. 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  ART 1.  Se aprobă devizul general actualizat şi indicatorii tehnico-economici, 

actualizați ai proiectului “Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii 

clădirii publice situată în Str. Aleea Voinicului, Nr. 14, Oraşul Craiova, Judeţul 

Dolj”, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

ART. 2.  Se aprobă valoarea totală, actualizată, a proiectului „Creșterea 

eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situată în Str. Aleea 

Voinicului, nr. 14, Orașul Craiova, Județul Dolj”, în cuantum de 4.373.193,42 lei, 

inclusiv TVA. 
  

 



ART. 3. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Nr.  169                                                           Adoptată la data de 26.08.2021 

 

 

  

         PREŞEDINTE,                                              CONTRASEMNEAZĂ 

 

  DORIN-COSMIN VASILE                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

     

                                                                      ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 35 voturi “PENTRU” 

 

 



 

Anexa la Hotărârea nr. 169/2021 

 

Detalierea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei şi a valorilor acestora  

pentru proiectul 

“Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii clădirii publice situată în Str. 
Aleea Voinicului, Nr. 14, Oraşul Craiova, Judeţul Dolj”: 

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a investiţiei, exprimată în lei, cu TVA, şi, 
respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: 

 

I.1. valoarea totală (investiţie), TVA (1 euro = 4,9999999 lei) 

-4.373.193,42 lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 3.190.117,58  lei, cu TVA 

-3.679.660,71 lei , fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 2.680.771,08 lei, fără TVA 

 

I.2. eşalonarea investiţiei (C+M, fără TVA): 2.680,77 mii lei 

 

 C+M (mii lei, fără TVA) 

Anul 1 2.680,77 

Anul 2 0 

 

I.3. durata de realizare: 12 luni – 240 zile lucrătoare 

I.4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); Ac = 369,5 mp, Ad = 738 mp 

I.5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz – nu 
este cazul. 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii şi, după caz, calitativi, în conformitate 
cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare 

Încadrarea clădirii într-o clasă de eficienţă energetică superioară, astfel: 

• Actual: D 

• După reabilitare: A 

Reducerea emisiilor de carbon, astfel: 

• Actual: 105.36 kg/m2 an 

• După reabilitate: 13.15 kg/m2 an 

Reducerea consumului total de energie, astfel: 

• Actual: 283.50 MWh/an 

• După reabilitare: 40.48 MWh/an. 

 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: 

Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie: 3 ani (de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor). 



Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică: 7.6 ani. 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător clădirii izolate termic: 36.42 
[kWh/m2 an]. 

Economia anuală de energie pentru încălzire este de 202.81 MWh/an, reprezentând 90.286% din 
consumul iniţial pentru încălzire. 

Consumul anual specific de energie corespunzător clădirii izolate termic: 67.51 [kWh/m2 an]. 

Economia anuală totală de energie de 243.01 MWh/an, reprezentând 85.72% din consumul iniţial.  

Reducerea totală anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2: reducere de 92.21 
[kgCO2/m2 an]. 

 

I.1. Valoarea totală (investiţie), TVA (1 euro = 4,999999 lei) 

-4.373.193,42 lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 3.190.117,58  lei, cu TVA 

-3.679.660,71 lei , fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M): 2.680.771,08 lei, fără TVA 

 

I.2. eşalonarea investiţiei (C+M, fără TVA): 2.680,77 mii lei 

 

 C+M (mii lei, fără TVA) 

Anul 1 2.680,77 

Anul 2 0 

 

I.3. durata de realizare: 12 luni – 240 zile lucrătoare 

I.4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); Ac = 369,5 mp, Ad = 738 mp 

I.5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz – nu 
este cazul. 

 

 

 

Vizat, 

 

Proiectant 

S.C. VITASTAL CONSULTING S.R.L. 

 

 

 

 

 

 










