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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.09.2010 

 

 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri absenţi motivat: dl. Sas Teodor şi d-na 
Gheorghe Ana. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor 
Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea 
lucrărilor. 
     Invit pe d-lui consilier Radu Marin Traian să preia conducerea şedinţei. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 25611/21.09.2010, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 27.09.2010, ora 10,00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii 

rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de Creştere Craiova, pentru fluidizarea 
traficului în Zona Metropolitană Craiova”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 1 
– sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii pentru „Reabilitare linii de tramvai în municipiul Craiova – 11 km” 
din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru 
fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale 
Polului de creştere Craiova”. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Realizare sistem 
pentru managementul traficului pe str. Calea Bucureşti – str. Nicolae Titulescu – 
str. Calea Severinului” din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de 
transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două 
platforme industriale ale Polului de creştere Craiova”  
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     Ştiţi ordinea de zi, aţi luat cunoştinţă de ea din materialul prezentat. Supun la 
vot ordinea de zi în ansamblul ei. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
                           

                                                            

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea 

infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de Creştere 

Craiova, pentru fluidizarea traficului în Zona Metropolitană Craiova”, în 

vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 1 – sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli de creştere. 

     Nu au fost înscireri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Proiectul (cererea de finanţare) referitor la „Reabilitarea 

infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de Creştere Craiova, în 
vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”, cu valoarea 
totală de 74.020.473,16 lei, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile 
în cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu 
major de intervenţii – Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa 
nr.1 care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a investiţiei „Reabilitarea infrastructurii rutiere din 
zona de Nord-Vest a Polului de Creştere Craiova, în vederea fluidizării 
traficului în Zona Metropolitană Craiova” de 73.938.340 lei, inclusive T.V.A., 
respective 17.358.870 euro, conform Devizului general prevăzut în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, investiţie care cuprinde 
următoarele obiective de investiţie: 
- „Reabilitare şi modernizare sistem rutier bulevardul Olteniei, din 

municipiul Craiova”, 
- „Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada Toamnei, din municipiul 

Craiova”, 
- „Reabilitare şi modernizare sistem rutier bulevardul Tineretului, din 

municipiul Craiova”, 
- „Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada Amaradia, din municipiul 

Craiova”, 
- „Reabilitare şi modernizare strada Brestei - tronsonul cuprins între bvd. 

Râului şi str. Pelendava, din municipiul Craiova”, 
- „Reabilitare şi modernizare strada Pelendava, din municipiul Craiova”. 

Art.3. Cota de cofinanţare a proiectului prevăzut la art.1 va fi asigurată de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 

- 1.115.821,31 lei, echivalentul a 261.967 euro, reprezentând contribuţia proprie la 
cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

- 4.056.140,00 lei, echivalentul a 952.280 euro, reprezentând contribuţia proprie la 
cheltuielile neeligibile. 
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- 14.173.267,84 lei, echivalentul a 3.327.527euro, reprezentând T.V.A., din care:    
- 13.199.794,24 lei, echivalentul a 3.098.980 euro,  reprezentând 
T.V.A. aferente cheltuielilor eligibile, care va fi rambursată de la 
bugetul de stat; 
-973.473,60 lei, echivalentul a 228.547 euro, reprezentând T.V.A. 
aferent cheltuielilor neeligibile. 
(1euro=4,2594 lei) 

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile, cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor apărea în 
timpul implementării proiectului prevăzut la art.1, precum şi resursele 
financiare necesare implementării optime  în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii şi Direcţia Economico - Financiară  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii pentru „Reabilitare linii de tramvai în municipiul 

Craiova – 11 km” din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de 

transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele 

două platforme industriale ale Polului de creştere Craiova”. 

     Dl. Boboc: 
     Am o întrebare. Am văzut în raport că se precizează tronsoanele de amenajare str. 
Caracal ca finalizare a platformei. Se merge şi pe str. Henri Ford până la Ford sau se 
opreşte până la str. Caracal? 
     Dl. Viceprimar Dincă: 

     Din păcate, am avut această discuţie şi nu am avut experienţa de a avea sânge rece. 
Ştiţi că o parte din str. Caracal, se numeşte Henri Ford. Drept urmare, Planul Integrat 
de Dezvoltare era aprobat pentru str. Caracal. Str. Caracal ţine de la Calul Mort sau de 
la peco până pe Gheorghe Chiţu. De acolo încep lucrările, restul o să facem pe banii 
noştri pentru că trebuie să arate frumos, dar proiectul efectiv, aşa cum aţi punctat dvs. 
se începe de la semaforul str. Caracal cu bvd. Decebal -  Dacia. De acolo începe 
proiectul şi până la intersecţia cu Gheorghe Chiţu. Restul reabilitărilor o să le facem 
noi, acolo unde este cazul, pe banii noştri, nu inctră în cadrul acestui proiect, dar  este 
bine că facem şi această bucată, dar standardele sunt standardele de pe bvd. Decebal – 
Dacia. Deci am introdus toate criteriile, toate standardele de calitate de pe bvd. 
Decebal Dacia şi ţinta noastră este să arate cel puţin la fel de bine cum arată bvd. 
Decebal-Dacia.  
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         D-ra Predescu: 
     Era o situaţie nouă care intervenise doar cu privire la denumire, nu şi ca 
amplasament. De aceea se putea motiva în acest sens şi reţine în continuare partea 
nouă de drum. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Eu cred că, la fel ca şi dvs., ne-am fi dorit să reabilităm tot pe bani europeni. La 
Comisia Europeană, comisarul european care a văzut acest Plan Integrat de Dezvoltare, 
nu numai lucrarea aceasta,  toate cele nouă proiecte, plus cele de rezervă, în primul 
rând ne-a spus: actele de proprietate, documentaţiile cadastrale, certificatele de 
nomenclatură stradală.  Nu cred că putea cineva să semneze pe o bucată care era  str. 
Henri Ford, să scrie pe ea str. Caracal.  Repet, nu cred că este cineva pe aici care şi-ar 
fi dorit să nu fie şi această bucată reabilitată pe bani europeni. Aceasta este realitatea. 
Oricum, banii nu-i pierdem sub nici o formă, cred că de la fiecare proiect se va 
economisi între 500 şi 1 milion de euro după licitaţie şi mai avem şi alte proiecte pe 
care le avem în rezervă, altele pe care le putem propune. Eu unul, insist pe acea parcare 
subterană de la  Teatru pentru care avem studiu de fezabilitate făcut, iar dacă bănuţii ne 
rămân facem şi str. Henri Ford  şi poate facem şi parcarea. Să vedem. Lupta este ca 
până în decembrie să depunem toate aceste proiecte. De aceea eu vroiam să vă 
mulţumesc, cu asta trebuia să încep că aţi venit la această şedinţă aproape toţi, decât 
cei care sunt în delegaţie sunt lipsă, şi oricum, joi o să avem din nou încă un proiect de 
acest fel, în săptămânile următoare să mai facem nişte şedinţe extraordinare pentru că 
cei de la ministerul Dezvoltării, prin comportamentul lor pozitiv, ne obligă. Practic, 
într-o lună şi o săptămână, pasajul suprateran a trecut de câteva stadii, care în mod 
normal, trebuiau să dureze patru-cinci luni dacă era pe o altă axă. Cei de la Ministerul 
dezvoltării s-au mişcat foarte bine, cei de la Agenţia de Dezvoltare Regională s-au 
mişcat foarte bine, şi le mulţumim pe această cale. Experţii independenţi pe care, de 
regulă, nu poţi să-i obligi cu nimic, au fost foarte conştiincioşi şi au făcut munca într-
un termen rezonabil şi de bun simţ şi atunci, noi trebuie să fim cei care trebuie să 
împingem lucrurile de la spate.  Oricum, nu pierdem nimic. Este corect că am fi putut 
face mai mult acum imediat, dar banii îi putem folosi în perioada următoare pentru 
celelalte proiecte. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia 

„Reabilitare linii de tramvai în municipiul Craiova – 11 km” din cadrul 
proiectului „Modernizarea infrastructurii de trasport în comun pentru 
fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale 
Polului de Creştere Craiova”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, având următorii indicatori economici: 

 
•  Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA               43.641,03 mii lei 

din care  construcţii-montaj (C+M )                      39.098,42 mii lei 
•    Durata de realizare – 2 ani 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.100/2008 referitoare la probarea Studiului de 
Fezabilitate privind ”Reabilitare linii de tramvai în municipiul Craiova”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare, 
Tehnică şi Investiţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Realizare 

sistem pentru managementul traficului pe str. Calea Bucureşti – str. 

Nicolae Titulescu – str. Calea Severinului” din cadrul proiectului 

„Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea 

traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului 

de creştere Craiova”  
      Nu au fost înscireri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru investiţia: “Realizare sistem pentru 

managementul traficului pe str. Calea Bucureşti – str. Nicolae Titulescu – str. 
Calea Severinului” din cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii de 
transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două 
platforme industriale ale Polului de creştere Craiova”, cu principalii indicatori 
tehnico-economici: 

 
   1.Valoarea totală a investiţiei = 13.334.430 lei (inclusiv TVA), respectiv   3.251.670 

Euro 
- din care  C+M = 7.854.870 lei (inclusiv TVA), respectiv 1.915.450 Euro 
(1 Euro = 4,1 lei)  

   2.  Durata de execuţie = 12 luni 
                      
Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de 
Dezvoltare,Tehnică şi Investiţii vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei   
hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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      Dl.  Preşedinte: 

      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 27.09.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

Radu Marin Traian Nicoleta Miulescu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


