
Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 11.02.2010                                                            1                                                                 FP 43-04, ver. 1 
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 11.02.2010 

 

 

 

 

 
  
 Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, 1 absent: dl. Nedelescu Gheorghe. Potrivit prevederilor 
regulamentului şi a Legii nr. 215/2001 republicată şedinţa întruneşte condiţiile legale 
pentru a-şi putea desfăşura lucrările. 
     Invit pe dl. consilier Cherciu să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 16144/08.02.2010, 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 11.02.2010, ora 10,00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie pentru investiţia:”Amenajare şi revitalizare centru istoric din 

municipiul Craiova - aria pilot”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia:           
“Reabilitare şi modernizare Serviciul Public de Asistenţă Medico-Socială”, din 
municipiul Craiova. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.311/2008 referitoare la aprobarea proiectului (cerere de finanţare) pentru 
“Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central”, în vederea solicitării unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 

 
     Sunt convins că aţi luat toţi la cunoştinţă de cele trei puncte de pe ordinea de zi, 
motiv pentru care le voi supune la vot în ansamblu şi le voi da citire în momentul în 
care vom ajunge la dezbaterea acestora. Supun votului ordinea de zi. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi.   



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 11.02.2010                                                            2                                                                 FP 43-04, ver. 1 
  

     Trecem la dezbaterea fiecărui punct. Fac observaţia că toate cele trei puncte vor fi 
prefaţate de d-na Ghiţălău care ne va prezenta o scurtă justificare a introducerii în 
şedinţă extraordinară a acestor puncte.  
                                                                                           
 
                                                  

1.1.1.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 

de intervenţie pentru investiţia:”Amenajare şi revitalizare centru istoric din 

municipiul Craiova - aria pilot”. 

     Dl. Preşedinte: 
    Deoarece există o modificare în documentaţie faţă de ceea ce s-a publicat pe site şi 
am primit, există o eroare materială pe care o va prezenta dl. Director Mischianu. 
     Dl. Director Mischianu: 
     Aceasta constă în art. 1 pct. 5, lungimi conducte canalizare, faţă de 5911cum v-a 
fost prezentat materialul,  avem 4411 metri liniari.  
     D-na Ghiţălău: 

     După cum ştiţi proiectul privind revitalizarea centrului istoric face parte din Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbană, plan avizat de către Ministerul Dezvoltării pentru care 
s-a obţinut suma de aproximativ 100 milioane de  euro. Acest proiect contribuie la 
obiectivul strategic al zonei metropolitane privind creşterea activităţii polului de 
creştere Craiova şi păstrarea identităţii locale. Proiectul vizează amenajarea unei zone 
pilot din cadrul centrului istoric în suprafaţă de 12,5 ha, zonă delimitată de str. A.I. 
Cuza, Arieş, Eugeniu Carada; Mihail Kogălniceanu şi Nicolaescu Plopşor.  Suntem în 
faza în care am elaborat expertiza tehnică şi studiul de fezabilitate, urmând să trecem la 
elaborarea proiectului tehnic, după care urmează depunerea cererii de finanţare pentru 
solicitarea finanţării în cadrul programului operaţional regional axa 1. În principal 
acest proiect vizează doar intervenţia în spaţiul public mizând pe faptul că această 
intervenţie în spaţiul public va determina intervenţii în spaţiul privat, respectiv 
reabilitarea faţadelor şi a clădirilor  care la acest moment, nu există nici măcar una 
singură în patrimoniul local, în domeniul public. Intervenţiile în spaţiul public constau 
în reabilitarea carosabilului şi a trotuarelor care vor fi transformate în întregime în 
esplanade pietonale, cu un sistem de îmbrăcăminte, respectiv pavaj, de o calitate 
superioară. De asemenea vom reabilita toate reţelele de apă, canalizare şi termoficare 
care există în centrul istoric, cheltuială neeligibilă care se va suporta din fonduri 
publice, iar restul reţelelor ai căror operatori sunt privaţi, respectiv Distrigaz, 
Romtelecom, vor fi înlocuite pe cheltuielile operatorului privat.  Alte intervenţii în 
spaţiul public constau în reabilitarea iluminatului public şi realizarea unui iluminat 
decorativ pe întreaga zonă pilot  cin centrul istoric. De asemenea, înfiinţarea a trei 
piaţete  publice în care vor fi montate statui, respectiv fântâni arteziene şi ornamentale, 
mobilier urban constând în coşuri de gunoi, jardiniere, bănci, care vor imita modelul 
lui Redont, arhitectul care a elaborat documentaţia de proiectare pentru  Parcul 
Romanescu. Toate acestea vor respecta spiritul de epocă al centrului istoric. În 
principal acestea sunt intervenţiile publice. Proiectul se numeşte revitalizarea centrului 
istoric pentru că nu se doreşte intervenţia doar în spaţiul public. Acesta este primul pas 
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pe care îl iniţiază municipalitatea în ideea că mediul de afaceri va continua demersul 
nostru în sensul intervenţiei acestora pe clădirile  private care sunt acolo. Vreau să 
spun că este zona cu cel mai dens număr de funcţiuni administrative şi economice în 
sensul că sunt sedii de bănci, cabinete de avocatură, cabinete notariale, farmacii, sedii 
de policlinici stomatologice, restaurante, pizzerii, cu în jur de peste 150 de astfel de 
funcţiuni. Este un mixt al funcţiunilor economice, administrative  pe care mizăm că se 
va dezvolta ulterior prin intervenţia mediului de afaceri. 
     D-ra Predescu: 
     Cu privire la ceea ce se va realiza, noi avem acolo atât ca şi desene, cât ca şi 
cheltuieli, două variante. Când vom face opţiunea între varianta 1 şi varianta 2? Facem 
opţiunea ulterior? 
     Cu privire la plăcuţele care redau şi din trecut denumirea străzii. Pentru că sunt trei 
denumiri de cele mai multe ori, cel puţin din exemplul pe care îl avem dat, rezultă că ar 
putea fi două sau trei denumiri pentru acelaşi spaţiu.  Consider că este bine ca sub 
denumirile trecute, vechi, să fie marcată şi perioada, anii între care a existat această 
denumire pentru că altfel trecătorul nu va mai şti cum se denumeşte în prezent piaţa 
sau strada şi nu va şti la ce să se raporteze.  Prima denumire eu am înţeles că este cea 
actuală şi sub ea sunt denumirile trecute, dar ca să marcăm şi mai mult istoria, cred că 
trebuie trecută această chestiune.  
     Am câteva propuneri. O propunere care ţine de această lucrare. Când aveţi tratare 
calcan, la tartare calcan am şi înţeles care este locul, exemplul este luat prin tratarea de 
la bl. 97 ap. pentru că am biroul acolo şi ştiu foarte bine, sunt mai multe locuri care pot 
fi tratate de această manieră. Cred că am putea să împărtăşim şi o altă variantă şi 
anume sunt  picturile pruncului, care ştim foarte bine, Lyon, cu care avem un raport de 
colaborare pentru că n-am reuşit să desăvârşim în trecut înfrăţirea.  Cred că este o 
lucrare mult mai durabilă în timp o astfel de lucrare pentru că rămâne, ea se realizează 
gen frescă, dar nu este propriu zis frescă, decât să amplasăm panouri permanent ne 
putem gândi şi la această soluţie.  
     Altă chestiune la care trebuie să ne gândim este, aşa cum a rezultat şi din expunerea 
făcută,  reabilitarea faţadelor tuturor acestor clădiri, s-au realizat în parte la Bucureşti, 
la Sibiu, să avem în vedere soluţiile pe care aceste oraşe le-au adoptat pentru ca şi noi 
să putem să luăm măsuri, cred că din zona cercetată doar Casa Traian Demetrescu, care 
este a Consiliului local, putem să dispunem cu privire la ea, restul nu sunt în 
proprietatea autorităţii locale. 
     Am o propunere care vine din anul 2004 dar mi-a fost teamă cui să mă adresez, iar 
arhitecţii şi oamenii din domeniu, parte cu care am discutat până acum. Mă adresez în 
primul rând domnului primar pentru că dânsul are iniţiative şi cred că este o iniţiativă 
pe care o poate împărtăşi. În această zonă avem şi pasajul Lipscani care iese în str. 
Mihail Kogălniceanu. În prezent el este prea puţin prietenos, ca să folosim un termen, 
deşi nu este prea românesc, vine dintr-o traducere mots- a- mots.  La Bremen este o 
stradă, se numeşte Strada artelor care are tot un astfel de pasaj unde au fost amplasate 
magazine de artă, de licitaţii în domeniul artei, manufacturi pentru obiecte de lux, 
cafenele pentru artişti, pentru scriitori, magazine de bijuerii, lucruri preţioase, de cult, 
adică tot ceea ce înseamnă artă este concentrat în această stradă care este la fel, un 
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pasaj.  O parte din spaţii sunt administrate în continuare de RAADPFL, altele nu, din 
această zonă. Eu cred că în perspectivă putem să ne gândim  la o astfel de chestiune, 
pentru că, într-adevăr, acest pasaj să se prezinte cu totul altfel decât este astăzi.  
     Dl. Primar: 
     Încep cu Bazarul Craiovei. Primăria are doar două imobile acolo: Clubul 
Pensionarilor şi Ordinul Arhitecţilor din Oltenia. Vorbeam de ce înseamnă să tratăm 
centrul istoric doar ceea ce aparţine municipiului Craiova: reţele, piaţete, stradă, 
trotuare. Restul imobilelor rămân în acelaşi stadiu.  Probabil că o să găsim o soluţie 
printr-o hotărâre de consiliu să-i obligăm să aranjeze aspectul fizic al imobilelor 
respective. Dacă se vrea tip consignaţia cum este la Istanbul facem şi ast, dar să-i 
convingem pe cei care sunt proprietari. Atât are primăria. Ce spuneţi dvs. nu putem 
veni  cu o hotărâre de consiliu pentru că nu ne aparţin. 
     D-na Ghiţălău: 
     Legat de cele două opţiuni. Sunt două opţiuni tratate  în cadrul proiectului. Acestea 
sunt obligatorii pentru fondurile europene atunci când finanţezi proiectele. Sunt 
propuse aceleaşi tipuri de lucrări şi dotări, doar sistemul rutier diferă care este în două 
variante. Unul care are un strat de beton de ciment şi celălalt care nu are. Avantajul 
soluţiei doi constă în faptul că are uşurinţa desfacerii pavajului faţă de celalalt la care 
nu se poate desface pavajul şi pentru orice fel de intervenţie se poate interveni cu mult 
mai multă uşurinţă, iar cel de-al doilea aspect şi unul foarte important este  că adunci 
când s-a dus proiectul la avizare la Direcţia de Cultură, aceştia ne-au impus să nu 
folosim strat de beton de ciment datorită faţadelor şi fundaţiilor caselor care sunt foarte 
deteriorate, cu un grad de vechime foarte mare şi care poate să influenţeze cel puţin la 
linia carosabilului. Acesta este motivul pentru care s-a ales varianta 2. Indiferent dacă 
există studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare în cadrul fondurilor europene 
ne solicită să facem aceste două variante în mod obligatoriu, deoarece ele sunt necesare 
consultantului pentru  întocmirea analizei cost-beneficiu.  Referitor la propunerea dvs. 
privind realizarea unor picturi sau fresce pe calcanul acela, este una din opţiunile pe 
care noi am analizat-o  împreună cu proiectantul care a realizat acest proiect şi 
împreună cu dl. Arhitect. Nu s-a putut opta pentru această variantă deoarece acel 
imobil este privat şi noi nu putem să facem nici o intervenţie pe un imobil privat, nici 
măcar pe o faţadă sau un calcan.  De asta s-a optat pentru o variantă care să nu afecteze 
în nici un fel construcţia.  De asta s-a optat pentru acea variantă care păstrează o foarte 
mică distanţă între calcan şi clădirea respectivei persoane.   
     În ceea ce priveşte faţadele, primăria Craiova, prin dl. Primar a făcut deja demersuri 
atât către Ministerul Dezvoltării cât şi către Ministerul Culturii, ca şi Craiova să fie un 
al doilea oraş după Sibiu care să poată să beneficieze de fonduri de la bugetul de stat 
pentru reabilitarea faţadelor. Sibiul a fost ajutat de un program guvernamental german, 
dar cu acordul Ministerului Culturii care a permis trecerea în domeniul public, 
oarecum un pic forţat a  faţadelor clădirilor private, beneficiind de această facilitate 
legală putând să facă intervenţii pe faţade. Deja noi am făcut intervenţii, dl. Primar 
personal a fost la Ministerul Dezvoltării şi a depus cele două adrese prin care noi 
solicităm atât Ministerului Culturii, cât şi Ministerului Dezvoltării, să ne sprijine în 
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ideea de a demara în etapa a doua a proiectului, oarecum cu o funcţie complementară 
celui pe care deja l-am demarat, să reabilităm şi faţadele clădirilor private.  
     În privinţa bazarului, aşa cum a spus şi dl. Primar, fiind clădiri particulare, este greu 
să amenajăm noi exact aşa cum ne propunem, nişte galerii, dar acest lucru a fost luat în 
considerare atunci când s-a făcut Planul urbanistic Zonal pentru că cu el s-a început 
reabilitarea centrului istoric în cadrul căruia s-a şi aprobat prin şedinţă de consiliu 
regulamentul de urbanism pe zona istorică a Craiovei care prevede anumite funcţiuni 
ale clădirilor, chiar dacă ele sunt private. Atunci când se vor elibera autorizaţiile de 
construire, prin regulamentul de urbanism li se vor impune anumite funcţiuni pentru 
clădirea respectivă, atât cât este posibil. 
     Dl. Ştefârţă: 

      Salut acest proiect, vine în continuarea tratării zonei centrale şi la finalizarea lui 
vom avea o zonă  centrală unitară şi adusă la un standard european. Ceea ce observ 
este că de la zona centrală am învăţat nişte lucruri, se dau mai mulţi bani şi mai multă 
atenţie pentru reţele, este un lucru bun. Atrag atenţia că cu ocazia intervenţiei la reţele  
este posibil, mai mult ca sigur este, să găsim vestigii arheologice şi descărcarea lor ne 
va lua ceva timp, cel puţin în zona Minerva, precis vom găsi tuneluri şi catacombe care 
există acolo şi au fost astupate în urma construcţiilor recente.  Partea proastă a acestui 
proiect, lucru care s-a remarcat şi de antevorbitorii mei este că clădirile rămân în starea 
în care sunt. Faptul că au nişte faţade degradate este  un lucru, dar multe dintre ele sunt 
degradate şi din punct de vedere al structurii. Şi mai grav este că sunt degradate din 
punct de vedere al instalaţiilor. Noi aranjăm o stradă pe lângă nişte case care nu au băi, 
nu au wc-uri, nu au încălzire centrală. Bulina galbenă ar trebui să stea de la un cap la 
altul al acestui cartier. Sunt câteva excepţii, este adevărat, nişte clădiri care au fost 
consolidate, probabil că sunt mai multe decât am eu cunoştinţă.  Sunt unele de dată 
recentă, însă eu zic că 80% uşor pot să poarte o bulină de o anumită culoare  dacă nu 
chiar roşie. În viitor în urma unui cutremur, chiar de amplitudine mai mică, nu mă 
aştept să dispară de pe suprafaţa pământului acest cartier, dar vor trebui făcute 
intervenţii de consolidare atunci, pentru că noi acum le amânăm.  Intervenţiile 
respective vor prejudicia acest paviment la care ţinem acum foarte mult. Îl vom strica. 
Iarăşi o să mi se spună că nu este cadru legislativ. Trebuiau făcute demersuri pe lângă 
guvern să se amendeze cadrul legislativ pentru că este păcat. Facem un lucru foarte 
frumos într-o zonă şi ne întoarcem cu spatele către substanţa cartierului. Va fi doar mai 
frumos nu va fi şi mai plăcut de locuit. Va fi plăcut de vizitat. Votez cu toată inima 
acest proiect, sunt 100% pentru el, îmi pare rău că nu rezolvă problema în integralitate. 
     Dl. Primar: 

      Este pentru prima dată când sunt de acord cu dl. Consilier Ştefârţă, deşi dânsul este 
arhitect de meserie, eu sunt economist, dar şi eu şi dânsul am construit ceva la viaţa 
noastră şi avem o idee despre ce se întâmplă în Craiova noastră.  Şi eu sunt decepţionat 
că o să fie probleme privind aspectul arhitectural al zonei, fiindcă prin pământ lumea 
nu ştie ce se întâmplă. Că s-au schimbat conductele, că s-au reparat trotuarele, străzile, 
iluminatul artistic, statui, fântâni arteziene, dar când vezi clădirile jupuite parcă nu-ţi 
mai arde să te plimbi ţanţos prin centrul acestui municipiu. Poate găsim o soluţie să îi 
amendăm pe proprietari sau să le punem la loc vizibil: clădire prost întreţinută, 
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proprietate privată prost întreţinută şi dacă nu sunt în stare ... Nu ştiu dacă noi, 
Consiliul Local putem să stabilim destinaţia acestor clădiri. Să le cumpere primăria sau 
alţii cu bani care pot să facă ceva.  Asta este la latitudinea noastră şi putem s-o facem. 
Despre ce spunea dl. Ştefârţă că s-ar putea ca atunci când decopertăm zona să găsim 
nişte catacombe  este posibil. La Bucureşti, centrul istoric nici măcar acum n-a fost 
reabilitat. După 10 ani a câştigat o firmă spaniolă şi conservă tot. Conservarea costă 
mai mult decât reabilitarea.  O să avem probleme, dar trebuie să începem.         
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: 

“Amenajare şi revitalizare centrul istoric din municipiul Craiova - aria pilot”, 
cu principalii indicatori tehnico-economici: 

1. Valoarea totală a investiţiei                   89.803.070 lei (inclusiv TVA) 
         (21.071.135 Euro)  

Valoarea (C+M)                             74.855.604 lei (inclusiv TVA)  
                                                            (17.563.904 Euro) 
(1 euro=4,2619 lei) 

2. Eşalonarea investiţiei  
         - anul I                                               29.373.964 lei/24.462.014 Euro 
         - anul II                                              60.429.106 lei/50.393.590 Euro 
3.  Durata de execuţie = 19 luni 
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)                             
   -  Lungimi stradă                             1.964 ml 
   - Suprafaţă modernizată totală       34.364 mp 
 

          Din care: 
1. Suprafaţă carosabilă      17.435 mp 
2. Suprafaţă trotuare          15.179 mp 
3. Suprafaţă alei – spaţii parcare 1750 mp 
4. Lungimi conducte apă     5.905 ml 
5. Lungimi conducte canalizare  4411 ml, 

           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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.  
 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

investiţia: “Reabilitare şi modernizare Serviciul Public de Asistenţă Medico-

Socială”, din municipiul Craiova. 

     D-na Ghiţălău:  
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     Acest proiect completează proiectul privind centrul istoric alături de alte 14 proiecte 
din cadrul Planului Integral de Dezvoltare Urbană pentru zona metropolitană Craiova 
şi vizează reabilitarea infrastructurii sociale din municipiul Craiova. Căminul de 
bătrâni are o capacitate de 350 beneficiari, iar starea tehnică a clădirilor ce compun  
Serviciul Public de Asistenţă Medico Socială este într-un stadiu de degradare care 
necesita intervenţii. Proiectul de faţă propune intervenţii pentru pavilionul central, 
blocul de garsoniere H7, spălătorie şi realizarea unei centrale temice noi. Tipurile de 
intervenţii care vor fi în cadrul acestor pavilioane sunt termosistem care a rezultat în 
urma unei expertize tehnice şi a unui audit energetic ca o soluţie necesară de a se 
realiza, refacerea tâmplăriilor, finisajele interioare şi exterioare, reabilitarea reţelelor de 
apă canal, consturcţia unei centrale termice noi, aşa cum am spus, cât şi realizarea unui 
sistem de apelare de tip nurse cal  pentru a veni în sprijinul persoanelor  beneficiare din 
cadrul acestui serviciu de  Asistenţă Medico Socială care doresc intervenţii medicale 
de urgenţă. Proiectul vizează şi dotarea  corespunzătoare a camerelor în care locuiesc 
bătrânii, astfel că mobilierul va consta în paturi pentru persoanele cu diverse afecţiuni, 
noptiere şi corpuri de dulap.  DE asemenea, proiectul propune şi dotarea cabinetului de 
fizioterapie într-un mod corespunzător. Suntem în faza în care am elaborat expertiza 
tehnică, auditul energetic şi studiul de fezabilitate, urmând să mergem mai departe cu 
faza de elaborare a proiectului tehnic, şi, în cele din urmă, aprobarea de către Consiliul 
Local a cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru acest proiect şi depunerea în vederea 
finanţării nerambursabile în cadrul programului operaţional regional axa 1.  
     D-ra Predescu: 
     O singură precizare. Este înscris în axa prioritară 1. Care este contribuţia noastră 
materială. 
     D-na Ghiţălău: 
     Suntem la faza de elaborare a studiului de fezabilitate. Bugetul proiectului şi 
defalcarea pe surse de finanţare se face după elaborarea proiectului tehnic şi refacerea 
devizului general al investiţiei, deci suntem într-o etapă premergătoare.  
     Dl. Primar: 
     Nu este 2% contribuţia primăriei? La toate proiectele aprobate prin PID Craiovei 
este de 2%. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?  
 Art.1.Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Reabilitare şi modernizare 

Serviciul Public de Asistenţă Medico-Socială” din municipiul Craiova, având 
următorii indicatori tehnico – economici: 

  
 1.Valoarea totală  a investiţiei             10.257.631 lei (inclusiv TVA),  
                                                                   (2.385.773 Euro) 
                        din care:  
    construcţii + montaj (C+M)         6.949.855lei (inclusiv TVA), 
                                                                        (1.616.433 Euro)  
            (1euro = 4,2995 lei) 

2. Eşalonarea investiţiei 
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- anul I              8.454.913 lei/6.033.359 Euro 
- anul II             1.802.718 lei/916.496 Euro 

         3. Durata de execuţie a investiţie = 10 luni 
         4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)   INV                      C+M 

    A.c.d.   mp = 6188       1,6577 mii lei/mp     1,1231 mii lei/mp 
          prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.311/2008 referitoare la aprobarea proiectului (cerere 

de finanţare) pentru “Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central”, în 

vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007 – 2013. 

     D-na Ghiţălău: 
     Pentru acest proiect ne aflăm în faza cea mai avansată privind pregătirea 
documentelor pentru finanţarea proiectului, în sensul că la ora 11 avem vizita de 
precontractare pe care o efectuează reprezentanţii Ministerului Dezvoltării şi Agenţia 
de Dezvoltare Regională. Acest proiect a întrunit absolut toate fazele de pregătire în 
sensul elaborării studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic, aprimit aviz favorabil 
din partea Agenţiei de Dezvoltare Regională privind realizarea documentelor de 
proiectare, a primit aviz favorabil din partea Ministerului Dezvoltării. Astăzi avem 
vizita de monitorizare pentru faza precontractuală, urmând ca în cel mai scurt timp să 
semnăm contractul de finanţare pentru execuţia lucrărilor şi să demarăm lucrările de 
execuţie. După elaborarea proiectului tehnic, aşa cum am spus, trebuie refăcut devizul 
general al investiţiei, care, în cazul acestui proiect a crescut cu o valoare de 200 mii 
euro. Această valoare provine din următoarele tipuri de cheltuieli, şi anume capitolul 1, 
2 şi  4, demolări şi amenajarea corespunzătoare a platformei betonate, capitolul 2 – 
reţele de canalizare şi apă  şi capitolul 4 – utilaje, în sensul că proiectantul care a 
elaborat studiul de fezabilitate, a subdimensionat reţelele de canalizare şi  apă, iar cel 
care a elaborat proiectul tehnic a schimbat traseul acestor conducte.  Acest lucru a 
necesitat mărirea sumei corespunzătoare pentru capitolul 2 care se referă la reţelele de 
utilităţi.  De asemenea, în cadrul studiului de fezabilitate proiectantul a subdimensionat 
valoarea destinată utilajelor şi anume lifturi, instalaţiile de ventilaţie şi climatizare, 
motiv pentru care devizul general în cazul elaborării proiectului tehnic a înregistrat o 
creştere faţă de  devizul iniţial cu aproximativ 8% motiv pentru care Ministerul 
Dezvoltării vrea să se asigure că la această nouă valoare a proiectului, Consiliul Local 
Craiova îşi  asumă în continuare cota de cofinanţare corespunzătoare acestui proiect, 
atât prin creditul pe care deja l-am contractat, cât şi prin restul de  contribuţie pe care o 
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aduce de la bugetul local. Acesta este motivul pentru care ne trebuie această hotărâre 
de consiliu în sensul reaprobării proiectului cu noua cotă de cofinanţare pentru 
finanţarea acestui proiect.  
     Dl. Preşedinte: 
     Având în vedere că este un proiect foarte fierbinte, care, înţeleg că până la ora 11 
trebuie să-l avem aprobat, ot. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă modificarea articolelor 1, 2, 3 şi 4 ale  Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.311/2008, şi vor avea următorul conţinut: 
           „ Art.1.Se aprobă Proiectul (cererea de finanţare) cu titlul „Centrul 

Multifuncţional Craiova – Pavilion Central”, în vederea contractării  unei 
finanţări nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 
2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi 
local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de imporţanţă regională şi locală, proiect cu o valoare 
totală de 84.085.092,23 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

                 Art.2.Se aprobă noii indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Centrul 
multifuncţional Craiova – Pavilion Central” rezultaţi în urma elaborării 
devizului general la faza PT: 

               1.Valoarea totală a investiţiei                   84.037.732 lei, inclusiv T.V.A.        
                                                                                   (19.946.295 Euro) 
       Valoarea (C+M)                                     60.148.950 lei, inclusiv T.V.A   
        ( 1 euro = 4,2132 lei)                               (14.276.310 Euro) 
              Art.3. Cota de co-finanţare a proiectului prevăzut la art.1, va fi asigurată de    

Consiliul Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 
- 33.157.133 lei (7.869.822 euro), reprezentând contribuţia proprie la 

cheltuielile eligibile, în procent de 50% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului; 

- 4.893.934 lei (1.161.572 euro), reprezentând contribuţia proprie la 
cheltuielile neeligibile; 

- 12.876.892,23 lei (3.056.321 euro) – reprezentând TVA, din care:    
                                   - 12.599.710,54 lei (2.990.532 euro), reprezentând TVA                 

aferente cheltuielilor eligibile, care va fi rambursată de la 
bugetul de stat; 

                              - 277.181,69 lei  (65.789 euro), reprezentând TVA 
aferente cheltuielilor neeligibile, care va fi finanţată din 
bugetul local. 

                          (1 euro = 4,2132 lei) 
              Art.4. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura cofinanţarea 

proiectului, astfel: 
- 1.734.593,90 lei (411.705 euro) – de la bugetul local; 
- 49.193.365,33 lei (11.676.010 euro) – prin contractarea unui credit bancar”. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al        
Municipiului Craiova nr. 398/2008. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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.  
 
 
 
  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 11.02.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DIRECTOR, 
Dan Adrian Cherciu Ovidiu Mischianu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


