
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
    

          HOTĂRÂREA NR. 545 
privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții  şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare depou 
și Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-

Faza 1-Modernizare stații de redresare și echipamente aferente” 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.214445/2018, rapoartele nr.214447/2018 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte şi nr.214514/2018 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții  şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare depou și Modernizarea stațiilor 
de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 1-Modernizare stații de 
redresare și echipamente aferente” și rapoartele nr.534/2018 al Comisiei Servicii Publice, 
Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.536/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, 
Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.538/2018 al Comisiei de Urbanism, 
Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.540/2018 al Comisiei Juridică, 
Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.542/2018 al Comisiei Buget Finanţe, 
Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;     
  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.399/2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate 
prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 
coeziune 2014, cu modificarile si completarile ulterioare,  Hotărârii Guvernului 
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ghidul 
solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru 
fonduri europene nr. 3729/21.07.2017; 
   În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1,  art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
    

        HOTĂRĂŞTE:  
 

  Art.1. Se aprobă Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții  pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare depou și Modernizarea stațiilor de redresare 
pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 1-Modernizare stații de redresare și 
echipamente aferente”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



  Art.2.Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în forma prevăzută în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, în forma prevăzută în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETAR, 
Adrian COSMAN   Nicoleta MIULESCU 
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