
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
       
 

HOTĂRÂREA NR. 2 
privind aprobarea proiectului (cererii de finanţare) „Amenajare parcare 

subterană în zona Teatrului Naţional”  
      
    

  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2012;  
   Având în vedere raportul nr.7908/2012 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului (cererii de finanţare) 
„Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional” şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5, 6, 7, 8 şi 9/2012; 

  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, 
modificată şi completată şi Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi Ministrului Finanţelor Publice nr.1360/1938/2011 privind aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri 
integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor — poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007—
2013; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e şi art.61 
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Amenajare parcare subterană în zona 
Teatrului Naţional”, cu valoarea totală de 84.785.503 lei, pentru solicitarea unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare 
urbană, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Amenajare 
parcare subterană în zona Teatrului Naţional”, având următorii indicatori 
tehnico-economici: 

• Valoarea totala a investiţiei                    84.775.583 lei (19.722.590 euro) 
(inclusiv TVA) 
din care 

• Valoarea construcţii + montaj (C+M)     56.019.966 lei (13.032.748 euro) 
(inclusiv TVA) 
(1 Euro=4,2984 lei) 

            prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3.  Se aprobă suportarea din bugetul Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
contribuţiilor, după cum urmează: 
a) 1.365.080,46 lei, echivalentul a 317.578,74 euro (1 euro = 4,2984 lei), 

reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului; 
b) 267.070 lei, echivalentul a 62.132,42 euro (1 euro = 4,2984 lei), 

reprezentâd contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile. 
c) 16.264.410 lei, echivalentul a 3.783.828,87 euro (1 euro = 4,2984 lei), 

respectiv TVA aferent  cheltuielilor eligibile şi neeligibile. TVA-ul aferent 
cheltuielilor eligibile, în sumă de 16.200.313,20 lei se va  recupera de la bugetul 
de stat. 

  Art.4. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) aferente proiectului care pot să 
apară în timpul implementării, precum şi resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

  Art.5.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. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

               Constantin URSU          Nicoleta MIULESCU 
 
 
























































































































































































































































































