
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 

Căsătoriilor)” 

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

30.08.2018; 
   Având în vedere rapoartele nr.134064/2018 întocmit de Direcţia Elaborare şi 

Implementare Proiecte și nr.134212/2018 întocmit de Directia Juridică, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectul 
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – 
Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”;  
 În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/29.06.2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate 
a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu 
modificările și completările ulterioare şi Ghidul solicitantului – Condiții specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR 
/2017/5/5.1/SUERD/1, aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr. 3809/28.07.2017; 
  În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.d, art.45, alin.2 lit.e, 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 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”,  în 
vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – 
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, Apel de proiecte POR /2017/5/5.1/SUERD/1. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 
Căsătoriilor), în cuantum de 11.100.418,51 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aproba contribuţia proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.262.030,98 lei, reprezentând 
cofinanţarea proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”. 



  

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”, pentru implementarea 
proiectului in condiţii optime, se vor asigura din bugetul de venituri si cheltuieli 
al municipiului Craiova. 

   Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
conditiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale.  

  Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să semneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul 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 

 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

  



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte 

Nr. 134064 /24.08.2018 

                                                                                                        
Aprobat, 

                                                                                                         PRIMAR, 
                                                                                                MIHAIL GENOIU 

 

 
                                             

                  Avizat, 
                                                                                                            Director executiv 

            Direcția Economico - Financiară   

                                                                                                                 Lucia Ștefan                    

 

 

RAPORT 

 

privind  aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului national si cultural – Casa Rusanescu(Casa Casatoriilor)”  si a 

cheltuielilor legate de proiect  

 

      Primaria Municipiului Craiova a depus o cerere de finantare in vederea solicitarii unei 

finantari nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 

prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si 

dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte POR /2017/5/5.1/SUERD/1 cu 

titlul: ”Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si 

cultural – Casa Rusanescu(Casa Casatoriilor)” .  

      Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului national si cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltarii locale prin 

conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale. 

     Proiectele finantate prin acest apel vor contribui totodata si la implementarea  Strategiei 

Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii(SUERD).               

      Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte(FERD+BS) este de 18,59 milioane euro 

din care 15,80 milioane euro FERD si 2,79 milioane euro cofinantare din bugetul de stat. In 

cadrul apelului de proiecte s-au depus proiecte pentru acele obiective de patrimoniu care sunt 
localizate in teritoriul SUERD reprezentat de cele 12 judete riverane Dunarii. 

      In cadrul acestei prioritati de investitii se vor finanta restaurarea, protecția, conservarea și 

valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu cultural național (localizate in urban sau 

rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban. 



 

      Obiectivul de patrimoniu - Casa Rusanescu se regaseste in Lista monumentelor istorice, 

actualizata prin Ordinul ministrului culturii aflat in vigoare la data depunerii cererii de 

finantare privind clasarea ca obiectiv de patrimoniu/monument istoric.  

Obiectivul general al proiectului il constituie stimularea dezvoltarii locale si cresterea 

competitivitatii municipiului Craiova prin conservarea, protejarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural local si promovarea elementelor de identitate culturala.  

      Obiectivele specifice ale proiectului constau in: 

� Conservarea si valorificarea patrimoniului cultural local si a identitatii culturale prin 

restaurarea, consolidarea si protectia Casei Rusanescu, monument istoric  de importanta B si 

de arhitectura de inceput de secol XX; 
� punerea in valoare a elementelor de identitate locala prin restaurarea si conservarea Casei 

Rusanescu si transformarea acesteia in Muzeul Craiovei - Muzeul Personalitatilor Craiovene. 

 
      Activitatile specifice care se vor realiza asupra obiectivului de patrimoniu cultural, sunt : 

• Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentului istoric; 

• Restaurarea, protectia, conservarea elementelor de ornamentica interioare si exterioare,  

• Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor; 

• Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, 
siguranta la foc, antiefractie); 

• Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil; 

• Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat 

• Activitati pentru digitizarea obiectivului restaurat in cadrul proiectului; 

• Activitati conexe pentru punerea in valoare sau functionalitatea obiectivului de patrimoniu 
restaurat.  

Scopul si realizarea activitatilor propuse in proiect trebuie sa contribuie la punerea in 

valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele cresterii numarului de 

vizitatori, ca urmare a investitiei realizate și de a contribui la creșterea competitivitații 

arealului in care sunt localizate. 

     Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate 

înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după 

momentul contractării proiectului.Una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă 

la angajarea și plata cheltuielilor  în condiţiile legii pana la data de 31 decembrie 2023, cu 

respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare. 

     Implementarea proiectului va contribui la redarea catre Municipiul Craiova a amplorii si 

grandorii unui patrimoniu veritabil si a completarii ofertei de spatii de cultura ale orasului. 

Restaurarea Casei Rusanescu,  la nivel local va aduce zonei o diversitate de utilizatori – 

rezidenti si vizitatori ocazionali, si prin aceasta un ingredient pentru vitalitate urbana, 

coeziune sociala si siguranta investitionala. Imbunatatirea calitatii vietii si confortului 

comunitatii locale prin restaurarea obiectivului de patrimoniu reprezinta un element necesar 

procesului de revitalizare a municipiului Craiova.  

      Asadar, Primaria Municipiului Craiova propune proiectul de fata in vederea integrarii 

monumentelor istorice şi ansamblurilor arhitecturale, în viaţa socială şi economică a orasului 

şi transformarii lor în factori activi ai vieţii contemporane, prin redarea obiectivului de 

patrimoniu publicului larg si includerea acestuia intr-un circuit cultural local. 

Astfel, cererea de finantare pentru proiectul cu titlul: „Conservarea, protejarea, 

promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa Rusanescu(Casa 



 

Casatoriilor)”  a fost depusa prin intermediul aplicatiei electronice My SMIS 2014 in data de 
27.12.2017 si are codul SMIS 120161.  

In urma evaluarii tehnice si financiare, prin adresa nr. 25858/24.07.2018 s-a primit de la 
ADR Centru rezultatul evaluarii proiectului, obtinand astfel un punctaj  de 76 puncte. 

Ca urmare a finalizarii etapei de evaluare tehnică si financiară, in cadrul apelului de 

proiecte precum si a încadrarii proiectului având titlul „Conservarea, protejarea, promovarea 
si dezvoltarea patrimoniului naþional si cultural – Casa Rusanescu (Casa Casatoriilor) ”, cod 

SMIS 120161, in alocarea aprobata de AM POR pentru respectivul apel, prin adresa 
inregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub nr. 29641/23.08.2018, ADR Centru face 

cunoscut  autorității locale că se demareaza etapa precontractuala și se impune depunerea, în 

cel mai scurt timp, a mai multor documente. 
    Astfel, unul din documentele obligatorii solicitate in cadrul acestei etape este hotararea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova privind  aprobarea proiectului „Conservarea, 

protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa 

Rusanescu(Casa Casatoriilor)”  si a cheltuielilor legate de proiect. 

 Valoarea totala a proiectului in suma de 11.100.418,51 lei inclusiv TVA se compune din: 

• valoarea eligibila  -  10.039.170,95 lei inclusiv TVA; 

• valoarea neeligibila  -    1.061.247,56 lei inclusiv TVA . 
 

      In cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este 

de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta 

rata de cofinantare din bugetul de stat (BS).Pentru proiectele depuse in cadrul prezentului apel 

cofinantarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, 

indiferent de regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul. 

      Astfel, contributia proprie in proiect a Municipiului Craiova, este de 1.262.030,98 lei 

reprezentand: 

 -    200.783,42 lei - contributia de 2 % din valoarea eligibila a proiectului; 

- 1.061.247,56 lei - contributia la cheltuielile neeligibile ale proiectului. 

      Date fiind cele prezentate anterior si in conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din 

Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 

273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele 

operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ghidul solicitantului – Condiții 
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR 

/2017/5/5.1/SUERD/1, aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr. 3809/28.07.2017 prin prezentul 

raport propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  
 

1. Se aproba proiectul cu titlul „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 
patrimoniului national si cultural – Casa Rusanescu(Casa Casatoriilor)” in vederea 

finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 

5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea 

si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte POR 
/2017/5/5.1/SUERD/1.    



 

2. Se aproba valoarea totala a proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea si 

dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa Rusanescu(Casa 
Casatoriilor)”, in cuantum de 11.100.418,51 lei (inclusiv TVA). 

3. Se aproba contributia proprie in proiect a Municipiului Craiova, reprezentand achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2 % din valoarea 

eligibila a proiectului, in cuantum de 1.262.030,98 lei reprezentand cofinantarea 
proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului 

national si cultural – Casa Rusanescu(Casa Casatoriilor) . 
4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului 

„Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si 
cultural – Casa Rusanescu(Casa Casatoriilor)”, pentru implementarea proiectului in 
conditii optime, se vor asigura din Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului 

Craiova. 
5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile 

rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.  

6. Se imputerniceste Primarul Municipiului Craiova, Mihail Genoiu sa semneze toate actele 
necesare si contractul de finantare în numele UAT Municipiul Craiova . 

 
 

 

DEIP 

Dana Mihaela Bosoteanu 

 

 

Pt. Sef Serviciu 

Cristiana Ghitalau 

 

 

Intocmit, 

Insp. Marius Chetoiu                                                                     Insp. Roman Violeta Livia 

 

 

 

     Vizat pentru legalitate, 

                                                                    Cons.jr. Dana Mihaela Boșoteanu                    



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 134212 / 24.08.2018   

 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 134064/    .08.2018  întocmit de Direcția Elaborare și Implementare 

Proiecte prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea proiectului  
„Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa 
Rusanescu(Casa Casatoriilor)”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

- în conformitate cu cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicata 
privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 273/29.06.2006 

privind finantele publice locale, HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, Ghidul solicitantului – Condiții specifice 
de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR 
/2017/5/5.1/SUERD/1, aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr. 3809/28.07.2017 ; 

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier 

juridic; 
 
 

           AVIZĂM FAVORABIL 

 

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte pentru adoptarea de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a unei hotarâri privind aprobarea proiectului 
„Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa 
Rusanescu(Casa Casatoriilor)” in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia 
si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, 

protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, apel de proiecte POR 
/2017/5/5.1/SUERD/1 precum și a cheltuielilor legate de proiect. 

 
 
 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                consilier juridic 

                                                                                               Dana Mihaela Boșoteanu 
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