
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         
 

    HOTĂRÂREA NR. 151 
privind aprobarea proiectului „Modernizarea căii de tramvai (în cale 

proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   
şi   Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în 

zona industrială Cernele de Sus – Faza 2’’ 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
15.04.2019; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.68824/2019, rapoartele nr.68830/2019 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.71401/2019 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
proiectului „Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în 
zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   şi   Modernizarea căii de tramvai (în cale 
proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2”;  
 În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârii de Guvern 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 2014-2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de 
accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investitii 
4.1 ce are ca obiectiv „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea 
lor; 
   În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.14, 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 proiectul ,,Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea 

Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   şi   Modernizarea căii de 
tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de 
Sus – Faza 2’’, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 
4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1. 

  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum 55.917.654,03 lei (inclusiv TVA). 



  

 
 
Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.115.828,34 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din  
bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze 
toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

 
 
 

 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 
Romulus Victor NICOLICEA    Nicoleta MIULESCU 

 
 


