
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    
                              PROIECT 
                                 

HOTĂRÂREA NR. ___ 
privind contractarea unei finanţări rambursabile exerne, în vederea finanţarii 

unor lucrări de investiţii publice de interes local 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2018;     

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2 și 4 lit.b, art.45 alin.2, art.63 alin.1 lit.c și 
alin.4 lit.c, precum și ale art.115 alin.1 lit.b, alin.3, alin.5 și alin.6 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 
privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale 
capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind 
constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale, cu modificările și completările ulterioare;  

Ținând seama de prevederile art.43 alin.4 din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,  

Ținând seama de prevederile art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 
privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții,  

Luând act de: 
a) referatul nr.85466/2018 al Direcției Economico-Financiare, aprobat de 

Primarul Municipiului Craiova, referatul nr.85485/2018 al Direcției Investiții, Achiziții, 
Licitații; 

b) rapoartele de avizare ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ nr.86059/2018 și nr.85969/2018; 

c)  precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova,  

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/nota de 
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.350/31.07.2014 privind aprobarea Documentației de Avizarea a Lucrărilor de 
Intervenții pentru obiectivul de investiții „Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1”, 
Hotărârea Consiliului Local nr. 351/31.07.2014 privind aprobarea Documentației de 
Avizarea a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu 
Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7”, Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.417/31.07.2014 privind aprobarea valorii estimate a 



Contractului de Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de școli și spitale și 
a contribuției proprii a municipiului Craiova la finanțarea acestui contract, precum și 
Nota de Fundamentare nr.7545/21.05.2018 întocmită de RAT S.R.L. Craiova, 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 82104/21.05.2018, prevăzute în 
anexă la prezenta hotărâre. 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile externe în valoare de 15 
milioane euro, cu o maturitate de 15 ani.  

Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art.1 se face pentru realizarea 
investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre, în condițiile și termenii prevăzuți în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.  

Art.3. Din bugetul local al municipiului Craiova se asigură integral plata:  
a) serviciului anual al datoriei publice locale;  
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice 
de interes local;  
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.  

Art.4.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 
de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Craiova 
următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice 
modificări și/sau completări ale acesteia; 
b) valoarea finanțării rambursabile contractate și garantate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a municipiului Craiova; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a 
perioadei de rambursare a finanțării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări 
rambursabile; 
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 
(2) Datele prevăzute la alin.1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru, 
pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Municipiului Craiova.  

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în 
termenul prevăzut de lege, primarului municipiului și Prefectului Județului Dolj 
și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.primariacraiova.ro. 

 
 
 

     INIŢIATOR,   AVIZAT, 
        PRIMAR,    SECRETAR, 



         Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA SE APROBĂ, 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ P R I M A R, 
Nr. 85466/25.05.2018 Mihail GENOIU 
 
 
 
                                                                                                                           Avizat, 

                                                                                          ADMINISTRATOR PUBLIC 
                                                                                                     Marian- Sorin MANDA 

 
R A P O R T 

privind necesitatea contractării unui împrumut 
bancar pentru finanţarea unor lucrări de investiţii publice 

de interes local 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 alin. 1 din Legea nr. 273 privind finanţele 
publice locale, consiliile locale pot aproba contractarea de împrumuturi interne sau 
externe pe termen scurt, mediu sau lung pentru realizarea de investiţii publice de 
interes local. 

Contractarea de împrumuturi de către autorităţile publice locale se face la 
propunerea ordonatorului principal de credite, iar hotărârea se adoptă cu votul a cel 
puţin jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcţie. Aceste împrumuturi ale 
autorităţii administraţiei publice locale se pot face numai cu avizul comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale. 

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul 
la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut dacă totalul datoriilor anuale 
reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi 
comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie 
contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita de 30% din totalul 
veniturilor proprii ale bugetului local, formate din: impozite, taxe, alte vărsăminte, alte 
venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit. 

Conform execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
municipiului Craiova pe anul 2017, veniturile proprii pe anul 2017 au fost în valoare 
de 364.562.000 lei ,iar pentru anii următori estimăm o creştere a acestora cel puţin la 
nivelul ratei inflaţiei. 

Calculând gradul de îndatorare conform prevederilor legale în vigoare rezultă 
pentru anul 2017 un grad maxim de îndatorare de 364.562.000X 0,3 = 109.368.600 lei. 

Analizând obligaţiile asumate de Consiliul Local al Municipiului Craiova până în 
acest moment acestea însumează următoarele valori: 
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1. Acordul de împrumut subsidiar nr. 282/2002 cu Banca Europeană de 
Investiţii în valoare de 18.451.303 Euro pentru investiţia “Reabilitarea reţelei de 
de canalizare şi a facilităţilor de tratare a apei menajere în vederea protejării 
fluviului Dunărea în oraşul Craiova” cu o durată de rambursare de 19 ani şi o 
perioadă de graţie de 3 ani. 

Restituirea împrumutului se face începând cu anul 2008 cu o rată anuală de 
rambursare de 179.534 €/ an până în 2010, iar începând cu 2011 până în 2026 cu o rată 
anuală de 1.149.866 €/an 
      Totalul obligaţii la acest împrumut până în 2017 au fost în sumă de 8.102.503 €, iar 
dobânda  5.713.933€   
          Incepând cu anul 2018 până în anul 2026 data ultimei scadenţe,  obligaţiile 
de plată conform graficului de rambursare  reprezentănd rata de capital la care 
se adaugă dobânda estimată vor fi, astfel: 
     1.149.867 €/an +220.328€/an =1.370.195 €/an (echivalentul a 6.439.917 lei/an la 
un curs 4,70 lei/€). 
 

2. Contractul de împrumut nr. 69/2006 cu B.R.D. Groupe Societe Generale 
în valoare de 70.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes 
local (Ilustrări urbanistice privind determinările funcţional-urbane materializate 
în amenajări, echipare, dotare şi finisare ale Pieţei Prefecturii, esplanade 
pietonale Unirii şi Pieţei Minerva din zona central Craiova; Amenajare canal 
colector deschis parcul Corniţoiu, Reablitare linie de tramvai în municipiul 
Craiova; Reabilitare şi întreţinere străzi în municipiul Craiova) cu o durată de 
rambursare de 17 ani şi o perioadă de garanţie de 3 ani. 

Restituirea  împrumutului se face începând cu trim. III 2009 cu o rată trimestrială 
de 1.013.935 lei, la care se adaugă o dobândă medie estimată  la nivel de trimestru  
pană în anul 2026, în sumă de 383.470 lei. 

  Totalul obligaţiilor aferente acestui imprumut intern  achitate până în anul 2017 
a fost în sumă de 34.488.107 reprezentând rata de capital, iar dobânda si comisioanele 
achitate sunt în sumă de 35.652.930 lei 

Obligaţia de plată  estimată aferentă acestui împrumut până  la data achitării 
integrale ,  este de 4.055.740 lei/an reprezentând rata de capital, la care se adaugă 
suma de 1.533.878 lei /an reprezentând dobânzile medii previzionate aferente 
împrumutului şi comisioanelor . 

Pentru perioada 2018 şi până la data ultimei scadenţe  a împrumutului intern în 
anul 2026 conform graficului  estimativ aferent contractului, suma anuala de plata va fi 
de 5.589.618 lei/an 

 
4.055.740 lei( rata de capital)+ 1.533.878lei (dobândă estimată)= 5.589.618 lei/an 
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3. Contractul de împrumut nr. 167199 din 02.12.2012, încheiat cu HYPO 
NOE GRUPPE BANK AG pentru un împrumut de 20.000.000 € cu o maturitate 
de 20 ani şi o perioadă de gratie de 3 ani, în vederea realizării unor investiţii 
public de interes local şi anume: 

- Craiova Water Park – Complex de Agrement Aerate în Parcul Tineretului din 
municipiul Craiova în valoare de 8.323.990 €, şi 

- Centru Multifuncţional Craiova – Pavilion Central, în valoare de 11.676.010 €. 
Rambursarea împrumutului a început  cu trim. IV al anului 2013 cu o rata de 

171.706 €/trimestru,  începând cu trim I 2015 până în anul 2030 se rambursează suma 
294.118 €/trimestru, iar în anul 2031 suma de rambursat va  fi de 122.412€/ trimestru. 
         Până la data de 31.12.2017 s-a rambursat  suma de 4.387.942€ echivalentul în lei 
a 19.751.942 lei   
       Dobânda aferentă creditului utilizat începand cu 2011până la sfârsitul  anului 2017 
este de 3.859.722 € echivalentul în lei a 17.314.782 lei.  

  
Obligaţiile  medii anuale  estimate ale acestui împrumut extern pentru perioada 

2018 şi până   la data achitării intergrale în anul 2031 conform graficelor de 
rambursare aferente contractului va fi in sumă de 7.168.572 lei/an se prezintă astfel: 

  5.240.786( rata de capital)+1.927.786( dobanda estimată) =7.168.572 lei/an 
 
Analizând estimarea  obligaţiilor medii anuale  asumate de Consiliul Local al 

Municipiului Craiova la momentul 31.12.2017,  acestea se rezumă la: 
6.439.917 +5.589.618 +7.168.572 =19.198.107 lei/an  
 
 La estimarea obligaţiilor aferente împrumutului extern contractat direct de către 

Municipiul Craiova, precum şi a subîmprumutului extern s-a făcut la un curs estimativ 
de 4,7 lei/euro.  

Gradul de îndatorare aferent executiei de la data de 31.03.2018 a fost de 4,82%, 
astfel că investiţile propuse a se achita din împrumutul în sumă  de 15.000.000 EURO 
se încadrează în prevederile art 63 alin 4 din Legea 273/2006. 

  În aceste condiţii autoritatea publică locală poate accesa un împrumut cu 
condiţia încadrării în acest grad de îndatorare, rezerva fiind foarte mare. 

Au avut loc întrevederi cu Banca Mondială ,Banca Europeană de Investiţii , şi 
numai Banca Europeană pentru Reconstucţie şi Dezvoltare, a prezentat posibilitatea 
accesării acestui împrumut pentru finanţarea investiţiilor publice în cadrul programului 
de eficienţă energetica denumit ,, GREEN CITY”. 

Având în vedere necesitatea finanţării unor investiţii publice de interes local care 
prin valoarea şi duratele de execuţie nu pot fi finanţate din veniturile proprii  ale 
bugetului local, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 
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1)contractarea  unei finanţari rambursabile externe în valoare de      15.000.000 
euro,  cu o maturitate de 15 ani;  

 2) contractarea  finanţării rambursabile, se va face pentru realizarea investiţiilor  
în condiţiile şi termenii prevăzuţi în ,,Preacordul  de finanţare’’-draft  transmis de către 
Banca Europeană pentru Reconstucţie şi Dezvoltare, anexa la prezentul raport 
        3)din bugetul local al municipiului Craiova se asigură integral plata:  
     a) serviciului anual al datoriei publice locale;  
     b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii publice   de 
interes local;  
    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate punctul 1.  
        4)pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligaţia să publice pe pagina de internet municipiului Craiova  următoarele 
date: 
    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 
modificări şi/sau completări ale acesteia; 
    b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi garantate în valuta de contract; 
    c) gradul de îndatorare a municipiului Craiova; 
    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 
perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 
    e)dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 
rambursabile; 
    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 
         Datele prevăzute la punctul 4 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 
pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 
 

DIRECTOR EVECUTIV,                ŞEF SERVICIU  ,                          ÎNTOCMIT, 
     Lucia ŞTEFAN                   Marcela BRAGARIU            Simona GHEORGHE 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII, LICITAȚII 
SERVICIUL INVESTIȚII ŞI ACHIZIȚII 

Nr. 85485/25.05.2018 
 

            Se aprobă 
             PRIMAR, 
           Mihail Genoiu 

 
 

 
RAPORT 

cu privire la solicitarea aprobării  
contractării unui împrumut  

de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)  
în scopul finanțării unor lucrări de investiții publice de interes local  

 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), 

precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată,  

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

ținând cont de necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes 
local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/31.07.2014 
privind aprobarea Documentației de Avizarea a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Amenajare 
clădire str. A.I. Cuza nr. 1”, Hotărârea Consiliului Local nr. 351/31.07.2014 privind aprobarea Documentației de 
Avizarea a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. 
A.I. Cuza nr. 7”, Hotărârea Consiliului Local nr. 417/31.07.2014 privind aprobarea valorii estimate a Contractului de 
Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de școli și spitale și a contribuției proprii a municipiului Craiova 
la finanțarea acestui contract, precum și Nota de Fundamentare nr. 7545/21.05.2018 întocmită de RAT S.R.L. 
Craiova, înregistrată la primăria municipiului Craiova sub nr. 82104/21.05.2018 

propunem obținerea unui împrumut bancar, în valoare de până la 22,5 milioane EUR, necesar pentru 
finanțarea a 4 obiective de investiții: 

1. Amenajare clădire din strada A. I. Cuza, nr. 1 (actualizare PT, execuție) 
2. Reabilitare Sediu Primăria Mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7 (actualizare PT, execuție) 
3. Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova 
4. Achiziția a 30 de autobuze cu norma de poluare Euro VI    
 

 
 I) Cheltuielile avute în vedere pentru reabilitarea clădirilor vor permite: 
 I.1) Amenajare clădire din strada A. I. Cuza, nr. 1 (actualizare PT, execuție) 
 I.2) Reabilitare Sediu Primăria Mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7 (actualizare PT, execuție) 
obiective deja cuprinse în programul de investiții publice aprobat cu HCLM 32/15.02.2018 (anexa 69) 
 I.3) Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova, 
obiective care urmează să fie cuprinse în programul de investiții publice în eventualitatea contractării 
împrumutului. 
 II) Achiziția a 30 de autobuze cu norma de poluare Euro VI    
 Cheltuielile avute în vedere pentru înnoirea parcului auto RAT SRL vor permite achiziția a 30 de autobuze a 

căror normă de poluare va fi Euro VI și a căror capacitate de transport va fi de 80-100 locuri (30-35 pe scaune). Și 
acest obiectiv va fi cuprins în programul de investiții publice în eventualitatea contractării împrumutului. 

 
 Din pre-acordul de finanțare transmis de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) 

rezultă că din totalul de 22,5 milioane EUR, banca propune acordarea unei finanțări de 15 milioane, urmând ca 
Municipiul Craiova să participe la finanțare cu 7,5 milioane ( 3,5 milioane din cuantumul la care ne obligăm 
reprezentând TVA-ul valorii proiectului). 

  
 I.1) Amenajare clădire din strada A. I. Cuza, nr. 1 (actualizare PT, execuție) 
Documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici și durata de realizare pentru acest obiectiv au 

fost aprobate cu HCLM nr. 350/31.07.2014 anexată. 



2 

Din documentația aprobată rezultă următoarele: 
Construcția a fost supusă la evenimente majore (cutremurele din 1908,1940,1977,1986,1990) care i-au afectat 

structura de rezistență, acum doar parțial conformă cu standardele de siguranță ale unei construcții de asemenea 
complexitate și dimensiuni. Pe de altă parte, instalațiile sanitare, de alimentare cu agent termic, de aer condiționat, 
de alimentare cu gaze naturale, de alimentare / distribuție a energiei electrice sunt afectate în diverse grade, astfel 
încât exploatarea lor se face cu dificultate, atrăgând cheltuieli importante cu întreținerea și reparațiile. 

Expertiza tehnică propune lucrări de consolidare și reabilitare a zonelor afectate, realizarea unei șarpante noi 
pentru întreaga clădire, cu învelitoare nouă din tablă de zinc, precum și refacere integrală a finisajelor pe suprafețele 
exterioare și interioare, respectiv înlocuirea integrală a instalațiilor interioare, inclusiv a celei de încălzire-care 
urmează să fie una proprie, alimentată cu gaze naturale. 

Auditul energetic, care a stabilit nivelul de performanță energetică actual ca fiind B, recomandă măsuri 
pentru îmbunătățirea acestuia: placare planșeu sub pod cu vată minerală, centrală termică de 230 kW, 

instalație termică, înlocuire tâmplărie exterioară cu tâmplărie de lemn, luminator geam Planitherm 4S, instalație 
climatizare cu ventiloconvectoare. 

Cheltuielile necesare pentru realizarea tuturor intervențiilor enumerate mai sus, estimate în documentația 
tehnico-economică, aprobată prin hotărârea nr. 350 / 31.07.2014 a consiliului local al municipiului Craiova se cifrează 
la totalul de 27.760.763 lei, adică 6.237.850 euro (inclusiv TVA). Durata de execuție estimată este de 36 luni de la 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 

Nivelurile foarte ridicate ale cheltuielilor preconizate au determinat căutarea de soluții de finanțare alternative 
la bugetul local. Din păcate, finanțarea prin POR 2014-2020, axa prioritară 5 nu a putut fi accesată, deoarece conform 
ghidului solicitantului, aprobat în noiembrie 2015, valoarea maxim finanțabilă prin program, de 5.000.000 euro, era 
inferioară nivelului preconizat conform devizului general aprobat. Încercările de diminuare a cheltuielilor estimate de 
proiectant nu au dus la rezultate care să permită încadrarea la un nivel eligibil prin program. Pe de altă parte, un 
corrigendum apărut în 2016 excludea din categoria eligibile monumentele istorice folosite ca sedii administrative. 

Alt impediment care a întârziat trecerea la etapa de execuție a fost necesitatea actualizării PT, determinată de: 
 a) modificarea legislației de proiectare, (normativul "P118-3/2015" privind instalații de detecție/alarmare la 

incendiu) ceea ce atrage necesitatea revizuirii proiectului tehnic astfel încât acesta să respecte normele actuale 
privind securitatea la incendiu. 

 b) necesitatea reproiectării soluțiilor privind arhitectura, ca urmare a obligativității creării unor spatii tehnice 
speciale; în prezent este obligatoriu să se întocmească studii de specialitate pentru componentele artistice de către 
artiști restauratori, atestați MCIN deoarece avizul de la Comisia Națională de Monumente Istorice nu se mai obține 
fără aceste studii nici la faza inițială de aviz, nici la faza P.T. când se întocmește obligatoriu proiect tehnic pentru 
restaurare elemente artistice. 

Conform informațiilor referitoare la unele condiții de acordare a împrumutului, primite de la reprezentanții 
BERD, atribuirea unui contract de actualizare a proiectului tehnic în vederea adaptării sale la modificările legislative 
menționate mai sus ar urma să fie efectuată în cadrul unei proceduri care se va derula de către finanțator. 

  
I.2) Reabilitare Sediu Primăria Mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7 (actualizare PT, execuție). 
Documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici și durata de realizare pentru acest obiectiv au 

fost aprobate cu HCLM nr. 351/31.07.2014 anexată. 
Din documentația aprobată rezultă următoarele. 
Construcția a fost supusă la evenimente majore (cutremurele din 1908,1940,1977,1986,1990) care i-au afectat 

structura de rezistență, acum doar parțial conformă cu standardele de rezistență și siguranță ale unei construcții de 
asemenea complexitate și dimensiuni. Pe de altă parte, instalațiile sanitare, de alimentare cu agent termic, de aer 
condiționat, de alimentare cu gaze naturale, de alimentare / distribuție a energiei electrice sunt afectate în diverse 
grade, astfel încât exploatarea lor se face cu dificultate, atrăgând cheltuieli importante cu întreținerea și reparațiile. 

Expertiza tehnică propune lucrări de consolidare și reabilitare a zonelor afectate, lucrări de reparații interioare 
și exterioare cu materiale identice cu cele existente, realizarea unei șarpante noi pentru întreaga clădire, cu 
învelitoare nouă din tablă de zinc, amenajarea unei centrale termice proprii amplasate în subsol. 

Auditul energetic, care a stabilit nivelul de performanță energetică actual ca fiind B, recomandă măsuri pentru 
îmbunătățirea acestuia: schimbarea sticlei luminatorului, reabilitarea tâmplăriei prin restaurare, suprabetonarea 
planșeului către pod, izolarea planșeului de sub pod cu 20 cm de vată minerală (se vor izola și parapeții luminatorului) 
instalarea unei centrale termice noi, instalații termice noi. 

Cheltuielile necesare pentru realizarea tuturor intervențiilor enumerate mai sus, estimate în documentația 
tehnico-economică, aprobată prin hotărârea nr. 351 / 31.07.2014 a consiliului local al municipiului Craiova se cifrează 
la totalul de 34.303.212 lei, adică 7.608.545 euro (inclusiv TVA). Durata de execuție estimată este de 36 luni de la 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 

Nivelurile foarte ridicate ale cheltuielilor preconizate au determinat căutarea de soluții de finanțare alternative 
la bugetul local. Din păcate, finanțarea prin POR 2014-2020, axa prioritară 5 nu a putut fi accesată, deoarece conform 
ghidului solicitantului, aprobat în noiembrie 2015, valoarea maxim finanțabilă prin program de 5.000.000 euro, era 
inferioară nivelului preconizat conform devizului general aprobat. Încercările de diminuare a cheltuielilor estimate de 
proiectant nu au dus la rezultate care să permită încadrarea la un nivel eligibil prin Program. Pe de altă parte, un 
corrigendum apărut în 2016 excludea din categoria eligibile monumentele istorice folosite ca sedii administrative. 

Alt impediment care a întârziat trecerea la etapa de execuție a fost necesitatea actualizării PT, determinată de: 
  a) modificarea legislației de proiectare (normativul "P118-3/2015" privind instalații de detecție/alarmare la 

incendiu ) ceea ce atrage necesitatea revizuirii proiectului tehnic astfel încât acesta să respecte normele actuale 
privind securitatea la incendiu. 
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  b) necesitatea reproiectării soluțiilor privind arhitectura, ca urmare a obligativității creării unor spatii tehnice 
speciale; în prezent este obligatoriu să se întocmească studii de specialitate pentru componentele artistice de către 
artiști restauratori, atestați MCIN deoarece avizul de la Comisia Națională de Monumente Istorice nu se mai obține 
fără aceste studii nici la faza inițială de aviz, nici la faza P.T. când se întocmește obligatoriu proiect tehnic pentru 
restaurare elemente artistice. 

Conform informațiilor referitoare la unele condiții de acordare a împrumutului, primite de la reprezentanții 
BERD, atribuirea unui contract de actualizare a proiectului tehnic în vederea adaptării sale la modificările legislative 
menționate mai sus ar urma să fie efectuată în cadrul unei proceduri care se va derula de către finanțator. 

  
I.3) Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova, 
La 31.07.2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova a emis HOTĂRÂREA NR.417, anexată la prezentul 

raport privind aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de 
școli și spitale și a contribuției proprii a municipiului Craiova la finanțarea acestui contract, astfel: 

Art. 1 Valoarea totală estimată a Contractului de Performanță Energetică în cuantum de 11.483.000 lei, fără 
TVA, din care: 

  (....) 
  b) lotul 2 - unități de învățământ – 6.723.000 lei (fără TVA), 
Art.2. Contribuția proprie a municipiului Craiova pentru: 
  (....) 
  b) lotul 2 – 2.380.000 lei (fără TVA). 
Dintre școlile avute în vedere în 2014, la această dată prezintă interes următoarele:        
  Școala Gimnazială SF GHEORGHE - Școala 24: Corp A, Corp B, Pasaj                 
  Școala Gimnazială SF GHEORGHE - Școala 23: Corp C 
  Grădinița PINOCHIO: o clădire 
  Grădinița CASTELUL FERMECAT: o clădire 
    Grădinița PARADISUL COPIILOR: o clădire 
    Școala Gimnazială ION CREANGĂ - Grădinița VOINICELU: o clădire 
    Școala Gimnazială ION CREANGĂ - Clădiri săli de cursuri (aripa C1, aripa C3) 
    CN NICOLAE TITULESCU - Clădiri săli de cursuri: o clădire 
    CN NICOLAE TITULESCU - Sala sport: o clădire 
  Clădirile reprezintă un ansamblu eterogen, fiind construcții de tipul: P+1 sau S+ P+2, ridicate în  perioada 

1952 – 1982. Niciuna nu este inclusă pe lista monumentelor istorice. 
  Clădirile sunt alimentate cu energie electrică din rețeaua de distribuție a operatorului local SC CEZ Distribuție 

SA. 
  Apa caldă menajeră este furnizată în grădinițe din rețeaua de distribuție locală a energiei termice, din 

centralele proprii sau din panourile solare. Unitățile cu destinație școală gimnazială (cu excepția sălii de sport), nu 
utilizează apa caldă menajeră. 

  Energia termică necesară încălzirii este furnizată din rețeaua centralizată a orașului pentru 6 entități distincte 
și este produsă în centralele proprii (pe gaze naturale) pentru 4 entități distincte. 

  Caloriferele utilizate nu sunt dotate cu termostate sau robinete funcționale. Nu există un sistem de control 
automatizat al temperaturii din incinte, reglajul făcându-se manual din termostatele centralelor termice sau din 
ventilele care sunt montate la intrarea în clădiri din sistemul de termoficare a orașului.  

  Niciuna dintre clădirile școlilor și grădinițelor nu este reabilitată termic, din punct de vedere al anvelopării 
exterioare. Totuși, în proporție de peste 60%, ferestrele au fost înlocuite cu sisteme de geamuri termopane. 

  Acoperișurile nu sunt izolate termic. S-a constatat ca nu există probleme cu infiltrația apei pluviale prin 
acoperișuri. 

  În general, iluminatul interior pentru clădirile școlilor și grădinițelor nu a fost modernizat, în prezent, utilizându-
se lămpi cu incandescență și tuburi fluorescente tip T8 (model vechi) într-o proporție de peste 70%. 

  Măsurarea consumurilor de energie electrică, energie termică și gaz se face cu ajutorul contoarelor instalate 
la intrarea în conturul de proiect. Majoritatea clădirilor au contorizare separată pentru energia electrică, termică sau 
gaze naturale. 

 
Măsuri de eficiență energetică ce pot fi implementate: 
• izolarea termică a pereților exteriori; 
• înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului in clădire, cu 

tâmplărie performantă energetic; 
• termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei; 
• izolarea termică a planșeului peste subsol, unde este cazul; 
• lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum 

și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică; 
• lucrări de refacere a finisajelor anvelopei. 
• reabilitarea instalațiilor termice 
• reabilitarea iluminatului interior 
• reabilitarea izolației termice pentru conductele de distribuție a agentului termic (atât pentru centralele proprii, 

cât și pentru rețeaua de încălzire centralizată); 



4 

• curățarea/spălarea caloriferelor care pot fi utilizate în continuare; 
• montarea de robinete termostatate la calorifere; 
• instalarea de senzori de temperatură în anumite încăperi; 
• echilibrarea hidraulică și termică a sistemelor de încălzire; 
• controlul accesului în clădiri; 
   
Totalul cheltuielilor care ar rezulta din derularea unui contract de performanță energetică în clădirile publice 

ocupate de școli poate ajunge la nivelul de 1.663.334 EUR, nivel rezultat din valoarea aprobată cu HCL 417/2014 și 
ținând seama de cursul leu/euro de la data hotărârii - 31.07.2014, de scoaterea grădiniței Phoenix din lotul de clădiri 
studiat, ca și de cota de TVA actuală,. 

  
 II) Achiziția a 30 de autobuze cu norma de poluare Euro VI    
Valoarea achiziției apreciată la 7.000.000 EUR, se justifică în nota de fundamentare întocmită de RAT S.R.L. 

Craiova, înregistrată la primărie sub nr. 82104/21.05.2018, care se anexează la prezentul raport. 
RAT S.R.L. dispune de un parc auto format din 182 de autobuze de capacitate mare și medie, cuprinsă între 

28-105 locuri și 8 microbuze cu capacitate de 20 locuri. 
Conform codului de clasificare, durata normată de funcționare pentru autovehicule de transport urban este de 

5-8 ani. 
Din totalul de 190 de mijloace de transport, un număr de 139 au durata normată de funcționare depășită, 

prezentând un grad avansat de uzură fizică și morală, determinat de numărul mare de km rulați. 
De asemenea o parte din mijloacele de transport din dotarea RAT SRL nu îndeplinesc toate standardele de 

confort și siguranță prevăzute de normele europene, pentru toate categoriile de călători (din totalul de 190 mijloace 
de transport, decât 112 sunt adaptate pentru transport persoane cu dizabilități) și nu toate îndeplinesc normele de 
protecție a mediului înconjurător (31 autobuze non euro). 

În vederea susținerii activității de transport public de călători în Municipiul Craiova și considerând rezultatele 
studiilor recente: „Studiu de flux călători ” – în care se propune înființarea a 3 trasee noi, plus extinderea a 3 trasee 
existente și „Studiu de oportunitate privind achiziția unui număr de 41 autobuze diesel de 12 metri, propunem ca RAT 
S.R.L. să achiziționeze un număr de 30 autobuze noi, Euro VI, cu lungime de 12 metri și capacitate de 80-100 locuri 
(30-35 locuri pe scaune). 
 

Prezentăm sintetic cheltuielile destinate materializării obiectivelor de investiții menționate mai sus. 
(EUR, cu TVA) 

Obiectiv Valoare 

Amenajare clădire din strada A. I. Cuza, nr. 1 6.237.850 

Reabilitare Sediu Primăria Mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7 7.608.545 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în 
Craiova 

1.663.334 

Achiziția a 30 de autobuze cu norma de poluare Euro VI 7.000.000 

Total 22.509.729 
 
 Având în vedere indicatorii aprobați pentru 3 obiective, respectiv preconizați pentru cel de-al 4-lea, luând în 

calcul și necesarul de alocări pentru celelalte obiective prioritare din programul de investiții, se poate anticipa 
depășirea posibilităților de acoperire cu venituri care se pot colecta în fiecare an în perioada 2018-2021 la bugetul 
local al municipiului Craiova. În această situație, necesitatea și oportunitatea realizării investițiilor fiind evidente, 
singura posibilitate de finanțare a cheltuielilor este împrumutul la o instituție de creditare. Contractul de împrumut va 
trebui să conțină clauze care să permită beneficiarului efectuarea de trageri periodice, la niveluri corelate cu 
necesarul de fonduri destinate plății facturilor pe care u.a.t. va trebui să le onoreze în baza derulării contractelor care 
se va perfecta cu prestatorii de servicii, furnizorii de produse și executanții de lucrări. 

Față de cele prezentate supunem spre aprobare obținerea unui împrumut bancar necesar finanțării celor 4 
obiective de investiții, prevăzute în anexă. 

 
 
 
 
 DIRECTOR,    ŞEF SERVICIU,      ÎNTOCMIT, 
 Maria Nuță    Marian Deselnicu     cons. Neagoe Ctin 

       
 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.86059/29.05.2018 

 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                     

− raportul Directiei Economico-Financiara, nr. 85466/25.05.2018,  privind 

necesitatea contractarii unui imprumut bancar pentru finantarea unor lucrari de 

investitii  publice de interes local  

− In temeiul art.61 alin.1, art.63, alin. 4 din Legea privind finantele publice locale 

nr. 273/2006, coroborat cu art.36 alin. (4) lit.a, din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001.  

 -   Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de    

consilier juridic, 

      

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 

-  raportul Directiei Economico-Financiara, nr. 85466/25.05.2018,  privind 

necesitatea contractarii unui imprumut bancar pentru finantarea unor lucrari de 

investitii  publice de interes local . 

 

 

 

 

Director Executiv     Intocmit           



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                               
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 85969/29.05.2018 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                               
 -Raportul nr.85485 din 25.05.2018 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii, privind solicitarea aprobării contractării unui împrumut 
de la Banca Europeană pentru Reconstrucţieşi Dezvoltare (BERD) în scopul finanţării 
unor lucrări de investiţii publice de interes local;      
 -În conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate dispoziţiile Legii nr. 273/2006 
(capitolul IV) privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
şi cu cele ale HG nr. 9/2007 privind constituirea, competenţa şi funcţionarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.  
 -Potrivit art. 63 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. b, art. 45 alin. 2 lit. b, art. 63 alin. 1 lit. c şi 
alin. 4 lit. c coroborat cu art. 115 alin. 1, lit.b, din Legea 215/2001 a Administraţiei 
Publice Locale, republicată cu modificarile si completarile ulterioare.                
 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic.  

  

    AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea spre aprobare a obţinerii unui împrumut bancar 
necesar finanţării celor patru obiective de investiţii: 

1. Amenajare clădire din str. A.I.Cuza nr. 1 (actualizare PT, execuţie) 

2. Reabilitare Sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7 (actualizare 
PT, execuţie) 

3. Măsuri de performanţă energetic privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de 
învăţământ în Craiova 

4. Achiziţie a 30 de autobuze cu norma de poluare Euro VI 

 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 



 

                                                                                                         

                                    

Anexa la raport 
                           

 

LISTA PRIVIND INVESTIȚIILE DE INTERES LOCAL CE SE VOR FINANȚA DIN 
ÎMPRUMUTUL CONTRACTAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI CRAIOVA 

            

Nr.  
crt. 

Denumirea investiției de interes local 
finanțat din împrumut 

Valoare (euro cu TVA) 

1 Amenajare clădire din strada A. I. Cuza, nr. 1 6.237.850 

2 Reabilitare Sediu Primăria Mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7 7.608.545 

3 Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 
unități de învățământ în Craiova 

1.663.334 

4 Achiziția a 30 de autobuze cu norma de poluare Euro VI 7.000.000 

 Total 22.509.729* 
Notă: * Cofinanțare Municipiul Craiova 7,5 milioane euro 

 

 

   

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 















MUNICIPIUL CRAIOVA Anexa nr. 1.4.

MII LEI 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
TOTALServiciul datoriei 
publice locale pentru 
finanţarea rambursabilă 
existentă(1A+1B)
(a + b + c)

a) Rambursarea finanţării 2.810,00 4.811,00 6.849,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 6.857,00 0,00 0,00 0,00
b) Dobânzi 10.035,00 10.127,00 9.737,00 9.224,00 8.590,00 7.954,00 7.319,00 6.684,00 6.049,00 5.414,00 4.779,00 4.144,00 3.509,00 2.873,00 2.239,00 1.604,00 969,00 355,00 0,00 0,00 0,00
c) Comisioane 82,00 79,00 74,00 69,00 64,00 59,00 54,00 49,00 44,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,90 0,00 0,00 0,00

1A Imprumut intern -BRD

a) Rambursarea finanţării 2.042,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 4.057,00 2.028,00 0,00 0,00 0,00
b) Dobânzi 8.729,00 5.560,00 5.215,00 4.870,00 4.526,00 4.181,00 3.836,00 3.491,00 3.146,00 2.802,00 2.457,00 2.112,00 1.767,00 1.422,00 1.078,00 733,00 388,00 65,00 0,00 0,00 0,00
c) Comisioane 82,00 79,00 74,00 69,00 64,00 59,00 54,00 49,00 44,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,90 0,00 0,00 0,00

1B Subimprumut extern- BEI

a) Rambursarea finanţării 768,00 754,00 2.792,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 4.829,00 0,00 0,00 0,00
b) Dobânzi 1.306,00 4.567,00 4.522,00 4.354,00 4.064,00 3.773,00 3.483,00 3.193,00 2.903,00 2.612,00 2.322,00 2.032,00 1.742,00 1.451,00 1.161,00 871,00 581,00 290,00 0,00 0,00 0,00
c) Comisioane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviciul datoriei publice 
locale pentru finanţarea 
rambursabilă pentru care se 
solicită autorizarea
(a + b + c) 1.085,00 1.750,00 3.430,00 9.048,00 8.801,00 8.554,00 8.307,00 8.060,00 7.813,00 7.566,00 7.319,00 7.072,00 6.825,00 6.578,00 6.331,00 6.083,00 5.837,00 5.590,00 5.343,00 5.095,00

a) Rambursarea finanţării
0,00 0,00 0,00 0,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00

b) Dobânzi 
0,00 245,00 1.750,00 3.430,00 4.107,00 3.860,00 3.613,00 3.366,00 3.119,00 2.872,00 2.625,00 2.378,00 2.131,00 1.884,00 1.637,00 1.390,00 1.142,00 896,00 649,00 402,00 154,00

c) Comisioane
0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviciul TOTAL al datoriei 
publice locale
(a + b + c) 12.927,00 16.102,00 18.410,00 21.609,00 26.588,00 25.700,00 24.813,00 23.926,00 23.039,00 22.153,00 21.266,00 20.379,00 19.492,00 18.604,00 17.718,00 16.831,00 15.943,00 13.049,90 5.590,00 5.343,00 5.095,00
a) Rambursarea finanţării 
rambursabile
(1a + 2a) 2.810,00 4.811,00 6.849,00 8.886,00 13.827,00 13.827,00 13.827,00 13.827,00 13.827,00 13.827,00 13.827,00 13.827,00 13.827,00 13.827,00 13.827,00 13.827,00 13.827,00 11.798,00 4.941,00 4.941,00 4.941,00

b) Dobânzi
(1b + 2b) 10.035,00 10.372,00 11.487,00 12.654,00 12.697,00 11.814,00 10.932,00 10.050,00 9.168,00 8.286,00 7.404,00 6.522,00 5.640,00 4.757,00 3.876,00 2.994,00 2.111,00 1.251,00 649,00 402,00 154,00
c) Comisioane
(1c + 2c) 82,00 919,00 74,00 69,00 64,00 59,00 54,00 49,00 44,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,90 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

1

2.

3.

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
 Municipiul Craiova

în perioada 2009-2029

Serviciul anual al datoriei 
publice locale 

Nr. 
crt.



MUNICIPIUL CRAIOVA Anexa nr. 1.4.

SITUAŢIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
 al  Municipiul Craiova  în perioada  2018-2033

MII LEI 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
TOTALServiciul datoriei publice locale 
pentru finanţarea rambursabilă 
existentă(1A+1B+1C) (a + b + c)

23.768,00 22.881,00 22.001,00 21.107,00 20.220,00 19.333,00 18.448,00 17.560,00 14.669,90 6.705,00 6.407,00 6.110,00 5.004,00 2.386,00
0 0

a) Rambursarea finanţării 14.989,00 14.989,00 14.989,00 14.989,00 14.989,00 14.989,00 14.989,00 14.989,00 12.961,00 5.529,00 5.529,00 5.529,00 4.722,00 2.301,00 0 0
b) Dobânzi 8.739,00 7.857,00 6.982,00 6.093,00 5.211,00 4.329,00 3.449,00 2.566,00 1.708,00 1.176,00 878,00 581,00 282,00 85,00 0 0
c) Comisioane 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1A Imprumut intern -BRD 7.070,00 6.699,00 6.335,00 5.957,00 5.586,00 5.215,00 4.846,00 4.473,00 2.099,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
a) Rambursarea finanţării 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
b) Dobânzi 2.974,00 2.608,00 2.249,00 1.876,00 1.510,00 1.144,00 780,00 412,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
c) Comisioane 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
Imprumut extern -HYPO NOE GRUPPE 9.386,00 9.088,00 8.790,00 8.492,00 8.194,00 7.896,00 7.598,00 7.301,00 7.003,00 6.705,00 6.407,00 6.110,00 5.004,00 2.386,00 0 0
a) Rambursarea finanţării 5.529,00 5.529,00 5.529,00 5.529,00 5.529,00 5.529,00 5.529,00 5.529,00 5.529,00 5.529,00 5.529,00 5.529,00 4.722,00 2.301,00 0 0
b) Dobânzi 3.857,00 3.559,00 3.261,00 2.963,00 2.665,00 2.367,00 2.069,00 1.772,00 1.474,00 1.176,00 878,00 581,00 282,00 85,00 0 0
c) Comisioane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1C Subimprumut extern- BEI 7.312,00 7.094,00 6.876,00 6.658,00 6.440,00 6.222,00 6.004,00 5.786,00 5.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
a) Rambursarea finanţării 5.404,00 5.404,00 5.404,00 5.404,00 5.404,00 5.404,00 5.404,00 5.404,00 5.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
b) Dobânzi 1.908,00 1.690,00 1.472,00 1.254,00 1.036,00 818,00 600,00 382,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
c) Comisioane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2

Serviciul datoriei publice locale pentru 
finanţarea rambursabilă pentru care se 
solicită autorizarea
(a + b + c) 0,00 1.083,00 444,00 698,00 6.621,00 6.557,00 6.494,00 6.430,00 6.367,00 6.303,00 6.240,00 6.176,00 6.113,00 6.049,00 5.986,00 5.923,00
a) Rambursarea finanţării 0,00 0,00 0,00 0,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00 5.875,00
b) Dobânzi 0,00 190,00 444,00 698,00 746,00 682,00 619,00 555,00 492,00 428,00 365,00 301,00 238,00 174,00 111,00 48,00
c) Comisioane 0,00 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviciul TOTAL al datoriei publice locale
(a + b + c) 23.768,00 23.964,00 22.445,00 21.805,00 26.841,00 25.890,00 24.942,00 23.990,00 21.036,90 13.008,00 12.647,00 12.286,00 11.117,00 8.435,00 5.986,00 5.923,00

a) Rambursarea finanţării rambursabile
(1a + 2a) 14.989,00 14.989,00 14.989,00 14.989,00 20.864,00 20.864,00 20.864,00 20.864,00 18.836,00 11.404,00 11.404,00 11.404,00 10.597,00 8.176,00 5.875,00 5.875,00

b) Dobânzi
(1b + 2b) 8.739,00 8.047,00 7.426,00 6.791,00 5.957,00 5.011,00 4.068,00 3.121,00 2.200,00 1.604,00 1.243,00 882,00 520,00 259,00 111,00 48,00

c) Comisioane
(1c + 2c) 40,00 928,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

           Mihail GENOIU

Nr. 
crt. Serviciul anual al datoriei publice locale 

1

1B

3.
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MUNICIPIUL CRAIOVA ANEXA 1.3

PUNCTUL C

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE AL  BUGETULUI LOCAL
  AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  ÎN URMA CONTRACTĂRII  DE FINANŢĂRI RAMBURSABILE

 PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL
LA DATA DE 30.09.2011

Mii lei



MUNICIPIUL CRAIOVA

Calculul   gradului de indatorare a bugetului local  al  Municipiului Craiova 

în urma contractării finanţării rambursabile  pe baza datelor extrase din bugetului local 

Mii lei

Nr.

Executie 
buget local 
30.12.2016

Executie 
buget local 
29.12.2017

Executie 
buget local 
30.03.2018

crt. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 315.873,00 325.902,00 364.562,00 313.164,00 144.382,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00 335.446,00
2 94.762,00 100.452,00 109.369,00 93.949,00 43.315,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00 94.712,00
3 20.902,00 20.357,00 20.195,00 20.776,00 6.958,00 23.768,00 23.964,00 22.445,00 21.805,00 26.841,00 25.890,00 24.942,00 23.990,00 21.036,90 13.008,00 12.647,00 12.286,00 11.117,00 8.435,00 5.986,00 5.923,00
4 14.398,00 14.467,00 14.718,00 14.895,00 5.067,00 14.989,00 14.989,00 14.989,00 14.989,00 20.864,00 20.864,00 20.864,00 20.864,00 18.836,00 11.404,00 11.404,00 11.404,00 10.597,00 8.176,00 5.875,00 5.875,00
5 6.451,00 5.842,00 5.434,00 5.841,00 1.881,00 8.739,00 8.047,00 7.426,00 6.791,00 5.957,00 5.011,00 4.068,00 3.121,00 2.200,00 1.604,00 1.243,00 882,00 520,00 259,00 111,00 48,00
6 53,00 48,00 43,00 40,00 10,00 40,00 928,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

7 6,62 6,25 5,54 6,63 4,82 7,09 7,14 6,69 6,50 8,00 7,72 7,44 7,15 6,27 3,88 3,77 3,66 3,31 2,51 1,78 1,77

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV
PRIMAR

             Mihail GENOIU     Lucia ŞTEFAN

A
VENITURI  PROPRII 
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Buget 
aprobat 

2018

Executie 
buget local 
31.12.2015

Gradul de îndatorare (%)
(serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)

Serviciul anual al datoriei publice locale

Rambursare

Dobânzi

Comisioane



CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE AL  BUGETULUI LOCAL
  AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  ÎN URMA CONTRACTĂRII  DE FINANŢĂRI RAMBURSABILE

 PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

2030 2031

25 26

258.491,00 258.491,00

77.547,00 77.547,00

4.582,00 2.191,00

4.324,00 2.113,00

258,00 78,00

0,00 0,00

1,77 0,85
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În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) 

lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 
privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale 
capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții,  

luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului, în calitatea sa 

de inițiator, înregistrat sub nr. 85466/25.05.2018; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub nr. 85485/25.05.2018; 
c)  precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,  
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/nota de 
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/31.07.2014 privind 
aprobarea Documentației de Avizarea a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de 
investiții „Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr. 1”, Hotărârea Consiliului Local nr. 
351/31.07.2014 privind aprobarea Documentației de Avizarea a Lucrărilor de Intervenții 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza 
nr. 7”, Hotărârea Consiliului Local nr. 417/31.07.2014 privind aprobarea valorii estimate a 
Contractului de Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de școli și spitale și a 
contribuției proprii a municipiului Craiova la finanțarea acestui contract, precum și Nota de 
Fundamentare nr. 7545/21.05.2018 întocmită de RAT S.R.L. Craiova, înregistrată la 
primăria municipiului Craiova sub nr. 82104/21.05.2018, prevăzute în anexă la prezenta. 

 

HOTĂRÂREA 
nr. …….........… din ….... ……………………………… 2018 

privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 
rambursabile externe în valoare de 15 milioane euro 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 
 



CONSILIUL LOCAL AL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
adoptă prezenta hotărâre.  

 
Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe în 

valoare de 15 milioane euro, cu o maturitate de 15 ani.  
Art. 2. Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se 

face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa nr. 1 la 
prezenta, în condițiile și termenii prevăzuți în anexa nr. 2 la prezenta.  

Art. 3. Din bugetul local al municipiului Craiova se asigură integral plata:  
a) serviciului anual al datoriei publice locale;  
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de 

interes local;  
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.  
Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 

principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet municipiului Craiova 
următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice 
modificări și/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanțării rambursabile contractate și garantate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a municipiului Craiova; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a 

perioadei de rambursare a finanțării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări 

rambursabile; 
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 

pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Craiova .  
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în 

termenul prevăzut de lege, primarului municipiului și Prefectului Județului Dolj și se aduce 
la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al municipiului Craiova, precum și 
pe pagina de internet www.primariacraiova.ro. 

 
   

 

  

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
…………………………….………………………… 

 
……………………………………………………………….. 

Contrasemnează: 

SECRETARUL MUNICIPIULUI 

…………………………….………………………… 

 
……………………………………………………………….. 
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