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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                       

  
 

HOTĂRÂREA NR. 398 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinŃa ordinară din data de 
18.12.2008; 

  Având în vedere raportul nr.174768/2008 întocmit de DirecŃia de Proiecte, 
Programe de Dezvoltare, Tehnică şi InvestiŃii prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 311/2008 referitoare la 
aprobarea proiectului (cererea de finanŃare) pentru „Centrul MultifuncŃional Craiova – 
Pavilion Central”, în vederea solicitării unei finanŃări nerambursabile, în cadrul 
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013;   
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, 
Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conŃinutului – cadru al 
documentaŃiei tehnico – economice aferente investiŃiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programe 
operaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr.267/208 privind 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie 
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanŃă regională şi 
locală” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi 
local” din cadrul Programului operaŃional regional 2007 – 2003; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit.d, art.45 alin.3  şi art.61 alin.2 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se  modifică art.3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 311/2008 şi vor avea următorul conŃinut: 

   “Art.3. Cota de co-finanŃare a proiectului mai sus menŃionat, va fi asigurată de   
Consiliul Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 
- 31.027.806 lei, echivalentul a 8.251.418 euro (1 euro  = 3,7603 lei),       

reprezentând  contribuŃia proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 50% 
din valoarea totală eligibilă a proiectului; 

-  5.885.489 lei, echivalentul a 1.565.165 euro (1 euro = 3,7603 lei), 
reprezentând     contribuŃia proprie la cheltuielile neeligibile; 

- 12.282.732 lei, echivalentul a 3.266.423 euro (1 euro = 3,7603 lei), 
reprezentand TVA, din care: 

 - 11.790.566 lei, echivalentul a 3.135.539 euro (1 euro = 3,7603 lei), 
reprezentând     TVA aferentă cheltuielilor eligibile, care va fi rambursata de 
la bugetul de stat; 



  FP 43-01, vers.01 

  -  492.166 lei, echivalentul a 130.885 euro (1 euro = 3,7603 lei), reprezentand 
TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.” 

    „Art.4. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura cofinanŃarea   
proiectului, astfel: 

- 11.767.822 lei, reprezentând 3.129.490 euro, de la bugetul local; 
- 25.637.639lei, reprezentând 6.817.977 euro, prin contractarea unui credit 

bancar.” 
 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

AdministraŃie Publică Locală, DirecŃia Economico-Financiară şi DirecŃia  
Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică şi InvestiŃii vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
           Dorel Cosmin MARINESCU      Nicoleta MIULESCU 
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