
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

______________________________________________________________________ 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza  SF, pentru proiect mixt, 

completat cu elemente specifice din Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții - pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și extindere parcare 

Aeroportul Internațional Craiova” 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 25809 /12.11.2021  al  Direcției Tehnice,  

raportul Serviciului juridic nr. 25991/15.11.2021, precum și avizul comisiilor de 

specialitate; 

în baza  art. 5 alin. (1) lit.c) pct (ii), art. 7 alin (7) și art. 8 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, cu 

modificările și completările ulterioare și a art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

 HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se aprobă Documentația tehnico – economică - faza SF, pentru proiect mixt, 

completat cu elemente specifice din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

- pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și extindere parcare Aeroportul          

Internațional Craiova”, conform Anexei la prezenta hotarâre,  cu principalii indicatori 

tehnico-economici: 

 Valoarea totală: 2.346.617,17 (fără TVA) / 2.792.474,42 lei (cu TVA)  

           Din care C+M:  1.487.634,63 (fără TVA) / 1.770.285,20 lei (cu TVA)   

           Durata de realizare:          10 luni (4 luni proiectare, 6 luni execuție) 
 

Art.2. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

            Nr. ……..                                                     Adoptată  la data de ……………… 

           

 

                   PREȘEDINTE                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  

          

           DORIN COSMIN VASILE      

                                                                             CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 
 



 
 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA TEHNICĂ                                                                            PREȘEDINTE 

Nr . 25809 / 12.11.2021 

                                                                                                      DORIN COSMIN VASILE                       

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF, pentru 

proiect mixt, completat cu elemente specifice din Documentația de avizare a lucrărilor de inter-

venții, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și extindere parcare Aeroportul Internațional 

Craiova” 

 
 

Obiectivul sus-menționat, este inclus în Lista sinteza a obiectivelor de investiții pentru anul 2021, 

la cap. 84.02 - Transporturi, pozitia.A 5, aprobată prin HCJ Dolj nr. 90/2021.      

  În anul 2020, Consiliul Județean Dolj a încheiat cu asocierea SC ELDICLAU SRL – SC 

GETRIX SA, contractul de servicii de proiectare și execuție nr. 34 / 28.04.2020 pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice a obiectivului menționat și execuția lucrărilor proiectate. Conform 

contractului a fost elaborată până la această data, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, faza SF, pentru proiect mixt, completat cu elemente specifice din 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții  inclusiv devizul general al investiției. 

Realizarea obiectivului se va concretiza intr-o serie de avantaje social - economice, precum: 

       -   imbunatatirea substantiala a nivelului de servicii catre populatie; 

       -   imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu; 

       -   dezvoltarea economica si sociala durabila. 

Toate demersurile au ca scop: 

- crearea condiţiilor pentru creşterea investiţiilor; 

- promovarea transportului viabil; 

- scăderea poluării aerului (considerat pozitiv din punct de vedere al afectării mediului); 

- facilitarea schimbării modului şi condiţiilor de transport către unul mai puţin poluant, cu un 

impact pozitiv asupra mediului şi al sănătăţii populaţiei. 

 

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional 
 

a) Parcare existenta S = 720,0 mp 

Structura rutiera propusa: 

- frezarea imbracamintii asfaltice pe 9÷10cm grosime; 

- 4 cm strat de uzura din MAS 16, conform AND 605/2016; 

- 6 cm strat din BAD 22.4, conform AND 605/2016; 

- 8 cm strat din AB 31.5, conform AND 605/2016; 

- 20 cm piatra sparta existenta, conform SR EN 13242 +A1:2008; 

- Zestrea fundatiei – 30cm amestec pietros. 
 

b) Extindere parcare  

Structura rutiera propusa a rezultat ca  urmare a dimensionarii prin metoda Calderom si s-a 

verificat la fenomenul de inghet-dezghet. 



Structura rutiera propusa: 

- 4 cm strat de uzura din MAS 16, conform AND 605/2016; 

- 6 cm strat din BAD 22.4, conform AND 605/2016; 

- 8 cm strat din AB 31.5, conform AND 605/2016; 

- 15 cm fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242 +A1:2008; 

- 30  cm  fundatie  din  balast,  inclusiv  strat  de  repartitie,  conform  SR  EN 13242+A1 

:2008. 

  Scurgerea apelor se va asigura prin pante transversale si longitudinale catre geigere, respectiv 

catre sistemul de colectare al apelor din zonă (canalizare) 

  Siguranta circulatiei: 

- Semnalizare rutiera pe Calea Bucuresti  (DN65) pentru atentionarea solicitantilor de ac-

cesul in parcare; 

- Semnalizare vericala si orizontala a lucrarilor de parcare si sensurilor de circulatie in par-

care; 

- Viteza de circulatie va fi de 5km/h. 

 

Lucrările propuse pentru extindere parcare Aeroport Craiova ocupă o suprafață de 7208 mp, 

alcătuită din platforma pentru parcarea unui nr. de 189 autovehicule, astfel: 

- 177 locuri autoturisme 

- 4 locuri microbuze 

- 4 locuri autobuze 

- 2 locuri persoane cu dizabilități 

- 2 locuri autoturisme electrice dotate cu stație de încărcare 

 

 Accesul în noua parcare se va face din Calea București (accesul 2, terminalul SOSIRI), pe bre-

teaua de deservire a terminalului PLECĂRI, pe latura de est a parcării proiectate. Drumul de acces va 

avea o lățime de 7 m. 

Lucrările la parcare vor începe prin defrișarea vegetației și lucrările de săpătură pentru  

asigurarea cotelor prevăzute în proiect.  

După lucrările de terasamente se trece la așternerea stratului din balast și stratului din piatră  

spartă, apoi se trece la așternerea straturilor din mixturi asfaltice. 

 
Parcarea va fi echipată cu instalație de iluminat de exterior și balizare pentru noapte (lumini), 

sistem de supraveghere video adaptat la sistemul de supraveghere al Aeroportului, sistem de colectare 

şi evacuare a apelor pluviale, sistem automat de parcare cu bariere.  

Parcarea va fi dotată două staţii de încărcare curent alternativ pentru instalare în exterior cu 

conexiune 380 V - 22 kW. 

Pentru siguranța circulației, se vor marca cu vopsea reflectorizantă traseele de circulaţie şi 

delimitarea locurilor de parcare. De asemenea, se va realiza semnalizarea rutieră conform Planului avizat 

de Poliţia rutieră. 

Se propune împrejmuirea parcării cu stâlpi din ţeavă rectangulară 60x60x4mm montaţi în beton, 

plasă de sârmă bordurată 2.5x2m şi înălţat cu plasă ghimpată tip NATO pe înălțimea de 0,60 cm. 

Pentru irigarea spațiilor verzi propuse, se vor monta hidranți de grădină în afara zonelor 

carosabile. 

Pentru preluarea apelor meteorice de pe suprafața parcării în cel mai scurt timp, se va realiza 

sistematizarea parcarii cu guri de scurgere de tip geiger. 

 

In cadrul investiției se propun următoarele instalatii electrice, după cum urmează: 

- Alimentarea cu energie electrica si distributia acesteia  

- Instalatia electrica de iluminat si alimentare consumatori diversi 

- Instalatia electrica de legare la pamant 

- Instalatia electrica de protectie împotriva trasnetelor (I.P.T.) 

Instalatia electrica de protectie împotriva socurilor electrice 

Alimentarea cu energie electrica si distributia acesteia  

Alimentarea cu energie electrica se propune a se realiza prin intermediul unui singur bransament 

din postul de transformare PTAB 20/0.4kV 800kVA nou creat amplasat in vecinatarea parcarii. 



Alimentarea se va face prin intermediul unui disjunctor 4x100A amplasat in interiorul tabloului 

general al PTAB si echipat cu contor electronic cu masura directa. 

Din tabloul electric general parcare TEP se vor alimenta si proteja urmatoarele circuite: 

- 3 circuite iluminat exterior parcare  

- bariera automata de intrare 

- bariera automata de iesire 

- automate de intrare si iesire 

- automat de plata 

- sistemul de video-supraveghere 

- 2 borne duble 22kW pentru incarcare auto electrice 

Instalatia electrica de iluminat  si consumatori diversi 

S-a prevazut iluminatul parcarii cu corpuri de iluminat de exterior de tip proiector LED IP66 

75W montate pe stalpi metalici prefabricati cu inaltimea de 8m. 

Stalpii vor fi fixati cu talpa de fundatie de beton armat conform indicatiilor producatorului si vor 

respecta performantele tehnice referitoare la eforturile mecanice si influentele externe. 

Fiecare stâlp va fi prevazut cu o siguranta de protectie a circuitului corpurilor de iluminat. 

Instalatia electrica de legare la pamant 

S-a prevazut  priza de pamant, artificiala, realizata din platbanda de OlZn 40x4mm si prevazuta 

cu piesa de separatie. 

 

Se propune instalarea unui sistem integrat de supraveghere video, ghidare in parcare si 

incarcare autovehicule electrice, la nivelul Aeroportului International Craiova. 

Sistemul integrat de monitorizare, ghidare in parcare si incarcare autovehicule electrice, cuprinde 

urmatoarele componente: 

• Sistem supraveghere video (TVCI); 

• Sistem de acces si administrare al parcarii; 

• Sistem de plata dublu – automat si cu operator; 

• Reteaua IP. 

Sistem de supraveghere video 

Sistemul de supraveghere video are rolul de a realiza monitorizarea si supravegherea video din 

zonele de interes, prelucrarea si inregistrarea imaginilor preluate, pe echipamente specializate, 

vizualizarea imaginilor pe monitoare, permitand personalului dedicat cu urmarirea functionarii 

sistemului o actiune rapida in cazul aparitiei unor disfunctii sau evenimente nedorite in punctele 

supravegheate.  

Pentru supravegherea zonelor de interes se vor folosi camere video mobile si fixe, de exterior. 

Camerele video vor transmite stream-uri de date (imagini video in format digital, folosind protocolul de 

reta TCP/IP), care se vor concentra in SWITCH-uri locale. Conectarea locala la nivelul aeroportului a 

SWITCH-urilor se va face in retea tip inel, cu cablu fibra optica multimode. Datele vor fi transmise spre 

Punctul de Comanda, prin cablu fibra optica. Inregistrarea se va realiza pe echipamente de tip Network-

attached storage echipate cu unitati de memorie care sa asigure pastrarea inregistrarilor video de la toate 

camerele video, pentru o perioada de cel putin 30 de zile. 

Managementul inregistrarilor va fi asigurat de un soft dedicat, instalat pe server specializat. 

Arhitectura instalatiei de supraveghere video si descriere tehnica 

• 8 camere video IP fixe de exterior, tip bullet, cu rezolutie 2MP; 

• 1 camera video IP mobila de exterior, HD 1080. 

Echipamente management, analiza si control sistem supraveghere video 

- 1 tastatura comanda camera video mobila, cu joystick; 

- 1 monitor LED 32"; 

- 1 server pentru management sistem cu software de operare; 

- 1 statie de lucru; 

- 1 inregistrator NVR cu capacitate pana la 8 x 3TB + 4 extendere de 8 canale ; 

- UPS 3kVA 

- SWITCH - 16 canale conexiuni date. 

Toate camerele video din sistem vor avea o rezolutie de 2MP. 
 

Sistemul de incarcare autovehicule  electrice 



 Sistemul este dedicat pentru incarcarea rapida in modul 3 a autovehiculelor electrice atat ale 

clientilor cat si angajatilor ce utilizeaza spatiile de parcare, cu capacitate de a furniza pana la 2x22 kW 

de putere, folosind doua prize de incarcare de tip 2.  
 

Sistemul de acces si plata pentru parcare 

Sistemul asigura modalitati multiple de acces si taxare flexibila. Administrarea sistemului se face 

centralizat, computerizat si poate fi controlata remote (de la distanta).  

Sistemul va contoriza in timp real numarul de masini din parcare si implicit numarul de locuri 

disponibile, pentru a putea bloca accesul in parcare in cazul in care aceasta este plina.  

Accesul va fi permis pe masura eliberarii locurilor de parcare. 
 

 Împrejmuirea parcării 

Se va realiza cu stâlpi din ţeavă rectangulară 60x60x4mm montaţi în beton, plasă de sârmă 

bordurată 2.5x2m şi înălţat cu plasă ghimpată tip NATO pe h = 0.60 m. 

 

Marcaje cu vopsea reflectorizantă 

Pe suprafața parcării se vor aplica marcaje de delimitare privind spațiile de parcare, locurile unde 

parcarea este interzisă și săgeți de dirijare a traficului în parcare  

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți  obiectivului de investiții: 
 

Valoare totală a investiţiei (inclusiv TVA): 2.346.617,17 (fără TVA) / 2.792.474,42 lei 

(cu TVA) 

Din care C+M (inclusiv TVA): 1.487.634,63 (fără TVA) / 1.770.285,20 lei 

(cu TVA)   

Durata de realizare: 

 

10 luni (4 luni proiectare, 6 luni execuție) 

  Capacități fizice și tehnice: 
 

- Drum acces parcare     Lățime l = 7,0 m 

- Suprafață parcare     7208 mp din care: 

                                                                                         720 mp existenti (se modernizează) 

                                                                                         6488 mp extindere 

- Nr. de locuri de parcare     189 locuri din care: 

                                                                                   177 locuri autoturisme 

                                                                                   4 locuri microbuze 

                                                                                   4 locuri autobuze 

                                                                                   2 locuri persoane cu dizabilități 

                                                                                   2  locuri autoturisme electrice dotate   

                                                                                  cu stație de încărcare                              

- Lățime parcări proiectate             2,30 ml/loc autoturisme 

                                                                                  3,20 ml/loc microbuze 

                                                3,60 ml/loc autobuze 

                                                                        3,10 ml/loc persoane cu dizabilități 

                                                                    2,30 ml/loc autoturisme electrice 

- Lungime parcări proiectate   5 ml/loc pentru autoturisme, pers. cu  

                                                                                        dizabilități și autoturisme electrice              

                                                                                              7,8 ml/loc microbuze 

                                                                                              12,60 ml/loc autobuze  

- Sistemul de iluminat exterior    proiectore LED IP66 75W pe  stâlpi  

                                                                                  Metalici cu h=8m 

- Sistem încărcare autovehicule electrice                 2 posturi de 22kw 

- Sistemul de supraveghere video   8 camere video IP fixe de exterior, tip 

                                                                                  Bullet, cu rezolutie 2MP 

                                                                                  1 cameră video IP mobilă de exterior 

- Împrejmuirea parcării    L = 240 ml, h=2,60 m, din plasă de  

                                                                                     sârmă zincată bordurată 



 

Studiul de fezabilitate a fost întocmit cu respectarea  Notei conceptuale  nr. 22264 / 25.10.2019,  a 

Temei de proiectare nr. 22265 / 25.10.2019 și corespondenței purtate ulterior. Aceste documente au fost 

elaborate conform prevederilor HG 907/2016, au fost aprobate  de către ordonatorul principal de credite 

și au stat la baza atribuirii contractului de servicii de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții 

în cauză. 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură 

integral sau în completare din bugetul local, se aprobă de autoritatea deliberativă, respectiv Consiliul 

Judeţean. 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj, documentaţia 

tehnico-economică – faza SF - pentru obiectivul de investiție menţionat.   

Anexăm alăturat proiectul de hotărâre . 

 

 

 

                                            VICEPREȘEDINTE 
                                     MIHAIL ADRIAN NEAȚU BRECIUGĂ 

 

 

 

 

 

    DIRECTOR EXECUTIV, 

SILVIA IONESCU LUPEANU   

                                                                                                                Întocmit, 

                                                                                                          MARIN BARBU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat        Vizat, 

 

Serviciul Juridic, Administraţie Locală                   Director Executiv 

 

Nr.25991/15.11.2021                      Adriana Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

     asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza SF, 

pentru proiect mixt, completat cu elemente specifice din Documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţii- pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi extindere parcare Aeroportul 

Internaţional Craiova” 

 

        În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier 

juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administraţie Locală 

în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, propus de președintele Consiliului Județean Dolj, în raport cu 

atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:  

 

1. Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza SF, 

pentru proiect mixt, completat cu elemente specifice din Documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii- pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi extindere parcare 

Aeroportul Internaţional Craiova”. 

2.   Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre: 

- Art.5 alin.(1) lit.c) pct.(ii), art.7 alin.(7) şi art.8 din HG nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

- Art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-   Art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182, şi art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.    

 

                                                                                                           

ŞEF SERVICIU JURIDIC 

 

Daiana STOICA 



                  Anexa  la Hotărârea nr. 




















































































































































