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Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii „Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal 

Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania 

Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. 

 
 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea 

situației 

actuale 

„Programul naţional de construcţii de interes public sau social” se 

realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii 

„C.N.I.” - S.A., conform prevederilor Ordonanţei Guvernului  nr. 25/2001 

privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Obiectivul de investiţii „Reparație capitală, consolidare, modernizare 

și extindere sediu Tribunal Vâlcea” Str. Scuarul Revoluţiei nr. 2, Râmnicu 

Vâlcea, Jud. Vâlcea face parte din „Programul naţional de construcţii de 
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interes public sau social”. 

Tribunalul Vâlcea își desfașoară activitatea în imobilul din municipiul 

Râmnicu Vâlcea, strada Scuarul Revoluției nr. 2, în zona centrală. 

Pe amplasament se află clădirea principală, având regimul de înălțime 

subsol parțial + parter + mezanin parțial + etaj cu suprafața construită de 

950 mp, suprafața desfășurată de 2080 mp.  

Auditul energetic impune o serie de măsuri pentru aducerea 

construcției la un bun coeficient termic și reducerea pierderilor de caldură 

la toate elementele construcției, pereți, pardoseli, acoperiș, tâmplărie și 

refacerea instalațiilor de încălzire, apă caldă, ventilație. 

Prin toate aceste soluții s-a obținut separarea pe funcțiuni clare a 

întregului ansamblu: clădirea existentă va avea funcțiuni de săli de 

judecată, consiliu și spatiu de arest (în subsol), iar clădirea nouă va avea 

funcțiuni de birouri administrative, arhive și diverse spații tehnice. 

Entitățile responsabile cu implementarea proiectului sunt Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin 

Compania Naţională de Investiţii și Ministerul Justiţiei prin Tribunalul 

Vâlcea. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

Schimbarea Codurilor de procedură penală și civilă, spațiile improprii 

și insuficiente, creșterea numărului de judecători și personal auxiliar, lipsa 

spațiilor de arhivare curentă și permanentă, necesitatea separării sălilor de 

procedură penală de cele de procedură civilă, realizarea unor fluxuri de 

circulație în incintă separate și protejate până în sala de judecată pentru 

judecători, persoane reținute și persoane civile, au impus modernizarea 

funcționalității construcției existente și realizarea unei extinderi care să 

asigure un cadru corespunzător de desfășurare a activității instanțelor 

judecătorești. Totodată, expertiza tehnică realizată în acest scop a pus în 

evidență necesitatea realizării unor lucrări de consolidare maximală a 

clădirii monument, în vederea protejării în cazul unui seism. 

Deoarece există foarte multe funcțiuni ce deservesc clădirea iar indicii 

urbanistici și aliniamentul din PUZ nu permit realizarea unei construcții 

supraterane mai mari, se va construi un subsol pe două niveluri, cu două 

curți de lumină, unde se vor amenaja birouri, spații pentru arhivă, adapost 

protecție civilă, centrală termică, post trafo, grup electrogen, gospodăria de 

apa, stație pompe, spații tehnice și un parcaj de 17 locuri de parcare. 

Prin toate aceste soluții s-a obținut separarea pe funcțiuni clare a 

întregului ansamblu: clădirea existentă va avea funcțiuni de săli de 

judecată, consiliu și spațiu de arest (în subsol), iar clădirea nouă va avea 

funcțiuni de birouri administrative, arhive și diverse spații tehnice. 
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Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu: 

Statutul juridic al terenului ce urmează să fie ocupat:  

Conform Certificatului de Urbanism nr. 709/19799 din data de 

04.05.2016 emis de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, imobilul situat 

în intravilanul Râmnicu Vâlcea, str. Scuarul Revoluției, nr. 2, este 

monument istoric conform Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor VL-

II-m-B-09623. Terenul, în suprafață de 3006 mp are nr. cadastral 51095 și 

nr. Carte Funciară 51095 fiind încadrat în categoria curți construcții. 

Proprietatea Statului Român cu drept de administrare Ministerul Justiției –

Tribunalul Vâlcea 

Date privind clădirea existentă: 

Suprafață teren:                     = 3006 mp 

- regim de înălțime Subsol parțial + Parter + Mezanin+ Etaj 

Suprafață subsol                      S.sub. =      545mp 

Suprafață construită parter     S.c.  =     950 mp 

Suprafață construită mezanin parțial    S.c.  =     180 mp 

Suprafață desfășurată                        S.d.   =   2625 mp 

- conform codului seismic P100-1/2013 se încadrează în clasa II-a - 

construcție de importanță deosebită 

- conform Hotărârii Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor 

regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările și completările 

ulterioare, construcția se incadreaza in categoria de importanta B – 

importanta deosebita 

- conform Normativului de siguranță la foc a construcțiilor P118 – 

gradul de rezistență la foc este gradul II-risc mic de incendiu  

POT = 950/3006 x 100 = 31,60% 

CUT = 2080/3006 = 0,692 

Date privind clădirea nouă : 

- regim de înălțime S1 + S2 + P + E1+ E2 + E3 +E4 retras. 

- Sconstruită = 527 mp 

- Sconstruită desfășurată totală = 3628 mp 

- Volum total = 11880 mc. 

- Conform cod seismic P100-1/2013 construcția se încadrează în clasa 

II de importanță 

- conform Hotărârii Guvernului nr.766/1997, cu modificările și 

completările ulterioare, construcția se încadrează în categoria B – 

construcție de importanță deosebită  

- Conform Normativului de siguranță la foc a construcțiilor P118-

gradul de rezistență la foc este gradul II,  

Caracteristici  principale şi indicatorii tehnico-economici ai 
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obiectivului de investiții propus a se realiza sunt următorii: 

 Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)      mii lei  40.150 

(în preţuri valabile la 06.05.2016; 1 Euro=4, 5013 lei) 

din care: 

 construcții – montaj                mii lei  26.877 

 Valoarea investiției finanțată prin C.N.I. S.A.   mii lei 39.864 

din care: 

 construcții – montaj                 mii lei  26.628 

 Eșalonarea investiției INV/C+M 

 Anul I                                                       mii lei 11.200 

din care C+M                                                         mii lei 6.700 

 Anul II                                            mii lei  12.500  

din care C+M                                                mii lei  7.800 

 Anul III                                    mii lei  16.450 

din care C+M                                                      mii lei  12.377 

  Durata de realizare a investiţiei este de 36 luni. 

Organizarea funcțională: 

           Funcțiunile principale sunt următoarele: 

- Tribunal Valcea 

 Caracteristicile amplasamentului: 

 Valoarea de proiectare a accelerației terenului, ag: 0,20g 

 Perioada de colt, Tc, a spectrului de răspuns în amplasament: 0.7 sec 

- clasa de importanţă a clădirii conf. P100-1-2013 – « II » 

- clasa de risc seismic asociată Rs II 

Fundatțiile sunt din bolovani de piatră de tip continuu. Conform 

studiului geotehnic fundarea este realizată pe stratul de loess nisipos la cota 

-2.40m în zona cu subsol și respectiv la cota -1.60m față de CTA. 

Planșeul peste subsol este format din boltișoare de caramidă cu profile 

metalice tip I pentru zona cu subsol. 

Structura de rezistență este realizată din pereți de zidărie de caramidă 

portantă. Zidăria nu prezintă sâmburi și centuri de beton armat. Planșeul 

peste parter este format din grinzi metalice și grinzi de lemn. Planșeul de 

peste etaj 1 este din lemn și prezintă degradări. Acoperișul este format 

dintr-o șarpantă de lemn înaltă.  

Accesul în pod se face pe o scară secundară. Învelitoare din tablă cu 

jgheaburi și  burlane. Finisaje exterioare sunt tencuieli driscuite din ciment 

alb.  

Finisaje interioare sunt pardoselile din mozaic, parchet laminat și 

mochetă. 

Tâmplăria exterioară este din  lemn culoare alb-crem. 
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Principalele categorii de lucrări propuse 

-demolare parțială a unor pereți neportanți din cadrul subsolului. Se 

vor realiza pereți de compartimentare din rigips 

-pentru realizare Sala 2 Civil și Sala 3 se vor  demola unele ziduri de 

caramidă. Pentru rezemarea planșeului de peste parter se vor realiza  

stâlpișori din beton ancorați în zidărie și grinzi de beton. Pereții transversali 

sălilor se vor camășui cu beton;  

-în camera existentă E20 birou se propune o compartimentare din 

pereți de rigips și introducerea unui lift de persoane. Pereții casei de lift se 

vor realiza din beton armat cu grinzi la nivelul planșeului peste parter.  

 la etaj se vor închide unele goluri de zidărie  

 se refac toate instalațiile; 

 se repara și injectarea fisurilor apărute în zidărie și în planșeul peste 

parter și 

 peste etaj 1 

 refacere finisaje; 

 se vor consolida elementele de lemn ale șarpantei, iar elementele noi 

se vor trata ignifug și anticarii. 

   Consolidarea se va realiza atât la nivel de parter cât și la nivel de etaj 

1. 

 planșeele de peste parter și peste etaj din lemn se vor înlocui cu 

planșee de beton armat. Se vor introduce grinzi și centuri de beton armat. 

- se vor desface toate pardoselile interioare  împreună cu stratul suport 

și se va realiza o șapă nouă  

- se va aplica un strat de polistiren extrudat de 5 cm sub noua placă din 

beton pe sol. 

- schimbarea întregii tâmplării exterioare din lemn, cu tâmplărie 

exterioară din lemn stratificat, cu geam termoizolant triplu. 

 se va termoizola planșeul la faţa superioară (în interiorul podului) cu 

vată minerală bazaltică cu grosime de 15 cm. 

  se va reface șarpantă de lemn și învelitoarea din tablă. 

 se vor reface trotuarele perimetrale  

Sălile de judecată: sunt prevăzute cu finisaje superioare, în 

concordanță cu caracterul de reprezentabilitate și sobrietate al acestor 

spații. 

Pardoselile se vor realiza din piatră naturală. 

Pereţii sunt placaţi parţial cu lambriuri, iar restul suprafeţelor 

pereţilor si tavanele vor fi realizate cu zugrăveli superioare. 

Iluminatul se va realiza atât natural cât și artificial, cu asigurarea unei 

iluminări corespunzătoare în zona completului de judecată. 
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Sala paşilor pierduţi: are finisaje asemănătoare sălilor de şedinţă. 

Culoarele publicului justițiabil vor fi prevăzute, de asemenea, cu 

lambriuri de stejar. 

Spațiile personalului sunt prevăzute cu pardoseli calde și zugrăveli 

superioare. 

Tavanele sunt prevăzute cu zugrăveli superioare și tavane false. 

Pentru asigurarea confortului termic al spațiilor interioare și 

diminuarea consumului de combustibil în exploatare s-au prevăzut: 

- lucrări de izolare termică a pardoselii și a planșeului de sub pod. 

- lucrări de modernizare a tâmplăriei exterioare prin înlocuirea 

ferestrelor de lemn cu tâmplărie de lemn stratificat cu geam termopan. 

Separarea fluxurilor de arestați este asigurată prin accesul rutier al 

dubei și prin scări separate din subsol până în sălile de judecată. 

Pentru persoanele cu dizabilități la intrare este o rampă de accces și s-a 

prevăzut un lift special. 

Instalaţia sanitară cuprinde: 

 instalaţia de alimentare cu apă, de la reţeaua de apa potabilă a 

municipiului. 

 instalaţia interioară de distribuţie a apei reci ș i a apei calde 

menajere, adaptată ca urmare a redistribuirii spațiilor din clădire. 

 instalaţia de hidranți interiori de stins incendiu cuprinde hidranți 

interiori.  

      -Hidranții exteriori sunt asigurați din rețeaua municipală. În 

incintă, pe conducta principală de alimentare cu apă se va amplasa un 

hidrant exterior. 

 apele meteorice de pe acoperiş și cele de la nivelul terenului și 

aleilor asfaltate vor fi dirijate gravitaţional în căminele de racord și 

gurile de scurgere din incintă și de aici în reţeaua de canalizare publică. 

Instalaţia electrică pentru curenţi tari se va reface integral și va 

cuprinde instalaţia interioară pentru iluminat și prize, instalaţia de iluminat 

de siguranţă pentru evacuare, intervenţii, continuarea lucrului și pentru 

marcarea hidranților, instalaţia electrică de forţă și automatizare, 

instalaţia electrică de protecţie (împământare și paratrăsnet) grupul 

electrogen și instalaţia exterioară pentru iluminat exterior a incintei și a 

faţadelor 

Sistemele și instalaţiile electrice de curenţi slabi vor cuprinde: 

 sistem electronic de securitate: 

 = subsistem de detecţie, semnalizare și alarmare la efracţie; 

 = subsistem de detecţie, semnalizare și alarmare la incendiu; 

 = subsistem de control și restricționare acces; 
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 = subsistem de supraveghere video în circuit inchis. 

 sistem sonorizare și înregistrare a şedinţelor de judecată. 

 reţea de cablare structurată voce-date. 

Încălzirea și climatizarea încăperilor clădirii se va realiza cu 

ajutorul ventiloconvectoarelor și al corpurilor statice. 

Instalațiile de desfumare și ventilație sunt comune, atât pentru 

introducere aer exterior, cât și pe evacuare fum și aer viciat  în clădirea de 

birouri, arhive, spații tehnice. 

S-au prevăzut stingătoare cu spumă mecanică indicate în stingerea 

spațiilor supuse avizării  

Cladirea nouă 

Extinderea se realizează cu o clădire cu regim de înălțime 

2S+P+3E+E4 retras, cu suprafața construită desfășurată 3628 mp cu  

infrastructura radier general de 70 cm, pereți și planșee rigide de beton 

armat, iar suprastructura va fi din cadre de beton armat și pereți de beton pe 

zona de scară și lift.  

Cota de fundare va fi pe stratul de pietriș la -7.20 m față de CTN. 

Săpătura se va realiza într-o incintă de piloți tangenți. 

Corpul nou de clădire se va alipi pe o latură a clădirii existente la nivel 

de infrastructură doar pe zona din spate a clădirii la nivel de parter. De la 

etajul 1 până la etajul 4 clădirile nu sunt alipite, distanța dintre clădiri fiind 

de 6.00 m. 

Acoperișul clădirii noi este de tip terasă cu atic, cu instalație de 

degivrare. 

La curțile de lumină s-au prevăzut instalații de degivrare. 

Principalele caracteristici: 

- regim de înălțime S1 + S2 + P + E1+ E2 + E3 +E4 retras. 

- S.construită = 527 mp 

- S.construită desfășurată totală = 3628 mp 

- Volum total = 11880 mc. 

 Situație proiectată 

Suprafață construită total = 1477 mp 

Suprafață desfășurată + suprafață birouri din subsol 1 = 4645 mp 

POT = 1477/3006 x 100 = 49,13% 

CUT = 4645/3006 = 1,55 

- Conform cod seismic P100-1/2013 construcția se încadrează în clasa 

II de importanță 

- conform Hotărârii Guvernului nr.766/1997, cu modificările și 

completările ulterioare, construcția se încadrează în categoria B – 

construcție de importanță deosebită  
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- Conform Normativului de siguranta la foc a constructiilor P118-

gradul de rezistenta la foc este gradul II,  

La parter sunt amplasate holul de legatura cu cladirea veche, casa 

scarii, casa liftului, grupuri sanitare, arhive, camera server si 6 birouri.  

La etajul 1 sunt: birou presedinte, vicepresedinte, secretariat, oficiu, 

alte 8 birouri, grupuri sanitare. La etajele 2, 3 si 4 sunt amplasate cate 13 

birouri/etaj, grupuri sanitare, oficii. 

 La subsolul 2, sunt amplasate: adapost protectie civila de 102,8 mp, 

arhiva 372,51 mp, curte de lumina, atelier intretinere, camera tehnica, 

gospodarie de apa si statia de pompe. 

 La subsolul 1, care asigura 17 locuri de parcare, sunt amplasate si 

alte functiuni precum: birouri 5 buc., curte de lumina, centrala termica, 

camera soferi, SAS-uri, camera curatenie, case de scari, tablou electric, 

casa lift. 

 Se vor asigura aceleasi utilitati ca la cladirea existenta. 

Parcajul subteran va avea instalatie de stins incendiu cu sprinklere, 

hidranti interiori.  

 Rezerva intangibila de apa este de 180 mc. 

 Pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti s-a prevazut o 

instalatie de desfumare. 

 In arhive se vor asigura instalatii de desfumare si de ventilatie, 

climatizare, pentru a pastra o temperatură constanta. 

 Fluxurile specifice instantelor judecatoresti, publicul justitiabil, 

magistrați, arestati, sunt separate total. 

 S-au prevazut: 1 lift cu capacitate 8 persoane si unul pentru persoane 

cu dizabilitati in cladirea noua. 

         Alimentarea cu energie electrica a cladirii vechi cat si a 

extinderii se  va asigura dintr-un post de transformare de 630KVA, 20/0,4V  

amplasat ingropat sub rampa de acces in parcajul din subsol 1. 

   Instalatiile electrice interioare cuprind urmatoarele: 

- Instalatiile electrice de iluminat normal si iluminat de siguranta; 

- Instalatiile electrice pentru prize si forta;  

-Instalatia de protectie contra socurilor electrice si egalizarea 

potentialului;  

- Instalatie detectie- avertizare incendiu; 

-Instalatie supaveghere video in circuit inchis  si sistem de televiziune    

comerciala; 

- Instalatii de voce date  

- Instalatie de avertizare efractie; 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in cazul intreruperii 
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alimentarii din sistemul energetic national a fost prevazut un grup 

electrogen GE de 150 KVA trifazic la tensiunea de 0,4KW . 

Centrala de avertizare in caz de incendiu este amplasata la parter in 

spatiul de paza si realizează detecţia automata a inceputurilor de incendiu 

in spatiul public, birouri, spatii tehnice, arhive,culoare, parcajele de la 

subsol. 

Se vor monta detectoare de fum si temperatura adresabil, detectoare de 

gaze in centrala termica ,butoane manuale de alarmare; 

Avertizarea acustica in caz de incendiu se va face prin 3 sirene 

interioare si 2 sirene exterioare ; 

Pentru realizarea sistemului de supraveghere video in circuit inchis -

TVCI s-au prevazut 16 camere video color, o unitate DVR, monitor si 

tastatura, fiind amplasate in biroul  de supraveghere. 

Sistemul de teleficare din cadrul clădirii realizează recepţia de 

semnale TV  locale, recepţia de semnale TV prin satelit, preluarea si 

difuzarea de programe TV de la televiziunile locale prin cablu, 

prelucrarea, amplificarea si distribuirea semnalelor TV.  

Instalatia pentru voce constă în preluarea serviciilor de voce din 

repartitorul centalei telefonice cu cel putin 50 de posturi care va fi instalată 

in camera serverului, şi distribuite pe fiecare nivel. 

Centrala de avertizare efractie este amplasata in camera jandarmi-

parter si va asigura detecţia pătrunderii în încăperi cu destinaţie cunoscută 

şi necesitate de protecţie si pătrunderii pe căile de circulaţie. 

 se vor prevedea detectoare de prezenta in toate spatiile situate la 

parter si etaje functie de suprafata; 

 tamplaria la parter va fi prevazuta cu folie antiefractie; 

Se vor amplasa cititoare de cartele la spatiile pentru documente 

secrete, la sala server;  

Poarta de acces in curtea imobilului va fi prevazuta cu actionare 

electrica 

pe baza de telecomanda. 

 Se va monta un videointerfon intre aceasta si jandarm cu posibilitatea 

de actionare electrica pentru deschiderea acesteia; 

  Constructia se va echipa cu un dispozitiv de captare tip 

PREVECTRON amplasat pe  pe perimetrul acoperisului cladirii noi. 

Reteaua de captare a cladirii vechi se va lega de coborarile prevectronului 

formand  o singura instalatie de captare a trasnetului tip comuna  pentru 

cele doua cladiri.  

  Iluminatul exterior al cladirilor se va realiza cu reflectoare amplasate 

pe peretii exteriori. Pentru marcarea fluxului pietonal si auto se vor monta  
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stalpi de iluminat.  

       Protecţia prin legare la pământ va asigura racordarea elementelor 

metalice conductoare care fac parte din circuitul de lucru la priza de 

pământ si  va asigura întreruperea automată a alimentării cu energie 

electrică a circuitelor aferente consumatorilor în cazul apariţiei unor curenţi 

de defect.  

   S-a prevăzut legarea la nulul de protecţie a tuturor părţilor metalice 

ale instalaţiei.  

  Rezistenta prizei de pamant folosita in comun poate fi cel mult egala 

cu un ohm.  

Instalatii de incalzire se realizeaza in : boxe, oficii, holuri, grupuri 

sanitare, casa scarilor cu radiatoare din otel si este alimentata cu apa calda 

furnizata de centrala termica.  

Pentru spatiile cu destinatie de birouri salariati, birouri conducere, sali 

de sedinte si intruniri, holul principal - s-a adoptat solutia de 

incalzire/racire cu unitati terminale de climatizare de tip ventiloconvector.  

Cosul de fum va fi fin inox, cu un diametru de Ø 200mm si inaltimea 

de 21 ml. 

Instalatiile de ventilatie pentru eliminat aerul viciat sunt comune cu 

instalatiile de desfumare, atat pe introducere aer exterior, cat si pe evacuare 

fum si aer viciat.  

- presurizarea caselor de scari inchise pentru accesul in interiorul 

parcajului subteran si la cladirea de birouri; 

- desfumarea SAS-urilor inchise pentru accesul in incaperile adiacente  

parcajului subteran si la birouri; 

- desfumarea ahivelor; 

- ventilatie server, post trafo, grup electrogen, adapost ALA 

Parcajul din subsol este prevazut cu instalatie de desfumare mecanice, 

pentru evacuare fum si gaze fierbinti. 

Arhiva veche 8, cu suprafata de 336.51 mp se va prevedea cu instalatii 

de desfumare naturala prin intermediul luminatoarelor.  

Apa potabila provine de la reteaua orasului RAMNICU VALCEA 

fiind contorizata. 

   Asigurarea presiunii si debitului necesare la punctele de consum se 

va realiza prin intermediul unei statii de hidrofor si a unei rezerve de apa cu 

un volum de 2000 litri. 

Prepararea apei calde menajere se va realiza prin intermediul 

boilerelor amplasate in fiecare grup sanitar. 

Apele uzate menajere se vor evacua gravitational, pana la primul 

camin de racordare exterior de canalizare amplasat in limita de proprietate. 
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 S-a prevazut un bazin subteran de retentie cu volum util de 60 mc, 

care preia apele pluviale si menajere si le evacueaza prin statia de pompare, 

in reteaua orasaneasca. 

     Dimensionarea grupurilor sanitare s-a facut in functie de destinatia 

spatiilor, gradul de confort solicitat de catre beneficiar si numarul de 

ocupanti. 

Se vor prevedea instalatii interioare de hidranti.  

Debitul necesar de apa pentru refacerea rezervei de incendiu Qref = 180 

mc . 

  Timpul min. necesar pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu 

este 24 ore. 

 Hidrantii exteriori sunt asigurati din reteaua municipala, care asigura 

un debit continuu de apa, la min 4 bar. 

    Centrala termica functioneaza cu cinci centrale in condensare, 

fiecare cu sarcina termica 160KW, montate in cascada. 

Alimentarea cu gaze naturale a imobilului se va face printr–o instalaţie 

de utilizare de presiune joasă. 

   Pe latura de Est se face accesul rutier in parcajul subterancat si 

accesul pietonal spre intrarea in noul corp de birouri si accesul rutier al 

masini jandarmeriei cu persoane retinute ce urmeaza sa fie judecate. 

Accesul rutier in curte se realizeaza din strada Traian. 

 Terenul se inierbeaza cu gazon si se vor planta arbusti ornamentali. 

Esalonarea investitiei se va realiza astfel: 

- Etapa I: se incepe si se finalizeaza extinderea noului sediu de 

birouri si a subsolurilor. Judecatorii si personalul auxiliar vor ramane si isi 

vor continua activitatea in vechiul sediu. 

- Dupa finalizarea extinderii si a subsolurilor, personalul 

Tribunalului se va muta in aceasta cladire. 

- In etapa a II-a urmeaza actiunile de reparatie capital si 

consolidare a vechii constructii a Tribunalului. 

      In aceasta etapa procesele de pe rolul Tribunalului se vor desfasura 

in cladirea Judecatoriei Ramnicu Valcea. 

 

 

 

 

3. Alte 

informaţii 

Ministerul Justitiei finanțează din devizul general aprobat doar 

branșamentele pentru utilități (apă, canalizare, gaz, electrice, termice), 

studiile de teren precum și taxele pentru obținerea de avize, acorduri și 

autorizații, conform Memorandumului nr. 20/9056/SSC/08.06.2016 
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aprobat în sedința Guvernului din data de 02.06.2016. 

 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al actului normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

Prin includerea la finanţare a acestui obiectiv de investiţii se 

dezvoltă – în principal – infrastructura obiectivelor destinate 

instantelor de judecata aflate in municipii resedinta de judet. 

 

1
1
. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor 

de stat 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra 

mediului de afaceri 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Implicaţii sociale Prin punerea în funcţiune a acestui obiectiv de investiţii se vor 

asigura condiţii optime pentru desfăşurarea activitatilor in instanta 

de judecata. 

 

4. Impact asupra 

mediului 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat,  atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori An 

curent 

Următorii 4 ani Media următorilor 

5 ani, după anul 

curent 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 
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a) bugetul de stat, din 

acesta: 

-impozit pe profit 

- impozit pe venit 

b) bugete locale: 

- impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale 

- contribuţii de asigurări 

Modificări ale 

cheltuielilor bugetare 

din care: 

 a) bugetul de stat, din 

acesta: 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

 

 

 

     

      

      

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 Nu este cazul. 

 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterilor de 

cheltuieli 

 

 

 Nu este cazul. 

 

5. Propuneri pentru 

acoperirea Scăderilor  

de venituri 

 

 Nu este cazul. 

 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor  

veniturilor şi/sau 

 Nu este cazul. 
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cheltuielilor bugetare 

 

 

 

7. Alte informaţii Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europene și prin bugetul Ministerului 

Justiţiei, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, în 

limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform 

programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative 

necesare pentru aplicarea 

prevederilor actului 

normativ: 

a) acte normative în 

vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, 

ca urmare a intrării în 

vigoare a actului 

normativ; 

b) acte normative ce 

urmează a fi elaborate în 

vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conformitatea  actului 

normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative 

necesare aplicării directe 

a actelor normative 

comunitare 

 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
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4. Hotărâri ale Curţii de 

Justiţie a Uniunii 

Europene 

 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative 

şi/sau documente 

internaţionale din care 

decurg angajamente 

 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

 

 Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului  normativ 

 

1. Informaţii privind 

procesul de consultare 

cu organizaţii 

neguvernamentale, 

instituite de cercetare şi 

alte organisme 

implicate 

 

 

 Nu este cazul. 

2. Fundamentarea 

alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc 

consultarea, precum şi 

a modului în care 

activitatea acestor 

organizaţii este legată 

de obiectivul actului 

normativ 

 

 

 Nu este cazul. 

3. Consultările 

organizate cu 

autorităţile 

administraţiei publice 

locale, în situaţia în 

Nu este cazul. 
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care actul normativ are 

ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 

521/2005 privind 

procedura de 

consultare a 

structurilor asociative 

ale autorităţilor 

administraţiei publice 

locale la elaborarea 

proiectelor de acte 

normative 

 

 

4. Consultările 

desfăşurate în cadrul 

consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu 

prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 

750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale 

permanente 

 

 

Pentru promovarea la aprobare a documentaţiei tehnico-economice 

s-au obţinut: 

Avizul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice (C.T.E. – M.D.R.A.P.) nr. 

7/13/26.08.2016 şi Avizul Consiliului Interministerial de Avizare  

Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe nr.12 din data de 

23 septembrie 2016 aferent obiectivului de investiţii „Reparaţie 

capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal 

Valcea”, Str. Scuarul Revoluţiei nr. 2, municipiul Râmnicu Vâlcea, 

Jud. Vâlcea  

 

5. Informaţii privind 

avizarea de către: 

a) Consiliul legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic 

şi Social 

d) Consiliul 

Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

 

 Nu este cazul. 
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6. Alte informaţii 

 

 

 Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ  

 

1. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

actului normativ 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 

(1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, 

pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 

precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 

 

2. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementării actului 

normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii cetăţeanului 

sau diversităţii  

biologice 

 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsuri de punere în 

aplicare a actului 

normativ de către 

autorităţile administrative 

publice centrale şi/sau 

locale-înfiinţarea sau 

extinderea competenţei 

instituţiilor existente 

Punerea în aplicare a actului normativ supus aprobării va avea 

loc după adoptare. 
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2. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta hotărâre a Guvernului 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal 

Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania 

Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. 

 

 

 

Viceprim-ministru,  

ministrul dezvoltării regionale, administrației publice  

și fondurilor europene 

 

Sevil Shhaideh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


