
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor Popova, Mirăslău, 
Prutului şi Nedeea-Strada Popova” 

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

20.12.2018; 

          Având în vedere expunerea de motive nr.206699/2018, rapoartele nr.209710/2018 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.209717/2018 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea şi modernizarea străzilor Popova, Mirăslău, Prutului şi Nedeea-Strada 
Popova”;   
 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 2014-2020,  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii 
finantate din fonduri publice și Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/4/4.3/1, Axa Prioritară 4: 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin 
pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile 
urbane și rurale, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 
3731/21.07.2017, cu modificările și completările ulterioare; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b, 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  Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor Popova, Mirăslău, Prutului şi 
Nedeea-Strada Popova”, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă,  prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 



  

 
 
Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a 

investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 
 

  
  
  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 206699/      .12.2018 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Expunere de motive 

 

 
 

 In vederea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Promovarea incluziunii sociale si 
combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – zona Fantana 

Popova”, una din componente fiind obiectivul de investiții ”Reabilitarea si modernizarea 

Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si Nedeea – Strada Popova” si in conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, respectiv art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicată 

privind administratia publică locală, Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, H.G. 
nr. 399 din 27 mai 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 si completările ulterioare, Ghidul solicitantului 
pentru Cererea de finantare – apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1, propun aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru 
obiectivul de investiții ”Reabilitarea si modernizarea Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si 

Nedeea – Strada Popova”. 

 

 

 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

                                                                                                                              

                                                                               

 
                                                                                                                      D.E.I.P., 

                                                                                                  Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr. 209710/___.12.2018                                                                                        Aprobat, 
                                                                                                                       Primar, 
                                      Mihail Genoiu 
 

 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii  
și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea si 
modernizarea Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si Nedeea – Strada Popova”, în 

vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă 
  

 
        Municipiul Craiova are in vedere solicitarea unei finantari nerambursabile în 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru 
regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane 
și rurale pentru proiectul ”Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in 
comunitatile defavorizate din Municipiul Craiova – faza II – zona Fantana Popova”, ale 
cărui componente sunt ”Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de perete) – 
„Fantana Popova” din Municipiul Craiova” și ”Reabilitarea si modernizarea Strazilor 
Popova, Miraslau, Prutului si Nedeea”. 

Această prioritate de investiție are ca scop îmbunătățirea regenerării fizice, 
economice și sociale a comunităților marginalizate din municipiile – reședință de județ 
din România, cu excepţia municipiului Tulcea  și a municipiului Bucuresti. Aceasta se 
adresează municipiilor – reședință de județ din România, din regiunile de dezvoltare 
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, 
contribuind astfel la promovarea coeziunii sociale prin îmbunătățirea mediului construit 
și prin activități complexe care vizează ocuparea forței de muncă, creșterea educației, 
îmbunătățirea asistenței medicale și a serviciilor sociale, dezvoltare comunitară și 
siguranță publică. 

    În vederea elaborării documentației tehnico – economice necesare pentru 
întocmirea cererii de finanțare în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - 
Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte 
POR/2017/4/4.3/1, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de 
investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, aprobat prin Ordinul ministrului 
delegat pentru fonduri europene nr. 3731/21.07.2017, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 140813/2018 cu S.C. 
ROMASCO CONCEPT S.R.L. București având ca obiect servicii de proiectare: 
Expertiza Tehnica, Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, cat si orice alt studiu necesar 
intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, Documentatia de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii (DALI), documentatii avize si acorduri  solicitate prin 
Certificatele de Urbanism pentru investiția ”Reabilitarea si modernizarea Strazilor 
Popova, Miraslau, Prutului si Nedeea” în vederea depunerii proiectului ”Promovarea 
incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din Municipiul 
Craiova – faza II – zona Fantana Popova”. 
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Astfel, a fost întocmită documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) la 
”Reabilitarea si modernizarea Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si Nedeea – Strada 
Popova” în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul 
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din 
fonduri publice. 
            Fata de cele expuse,  in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din 
Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din 
Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, Hotărârea 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,  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru 
al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din 
fonduri publice și Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în 
cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, 
economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, aprobat 
prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3731/21.07.2017, cu 
modificările și completările ulterioare, prin prezentul raport supunem aprobarii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  umătoarele: 
 
       1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitarea si modernizarea Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si 
Nedeea – Strada Popova” în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă, 
prevazută în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezentul raport. 
      2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și descrierea sumara a 
investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din 
prezentul raport.         
      

 
 

DEIP, 
Dana Mihaela Bosoteanu 

 
 
 

 
Intocmit,                                                                                                                                 

insp. Livia Roman            insp. Elena Petrișor 
  

 
 























































































































































  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 209717 / 18.12.2018   

 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 206699/2018 și Raportul nr. 209710/2018  întocmite de Direcția 

Elaborare și Implementare Proiecte prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova 

aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea si modernizarea Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si 

Nedeea – Strada Popova”, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă 
- în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicata privind 

administratia publica locala, Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 

399/27.05.2015 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 și completările ulterioare, cu 
Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și 

socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, aprobat prin Ordinul 

ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3731/21.07.2017, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Avizul Comisiei Tehnico – Economice de Avizare nr. 209113/17.12.2018; 

- 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 Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea si 

modernizarea Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si Nedeea – Strada Popova”, pentru depunerea unui 

proiect cu finanţare nerambursabilă, conform anexelor ce fac parte integrantă din raportul de 
specialitate. 

 

 
 

 

 Director Executiv,                      Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                consilier juridic 

                                                                                               Dana Mihaela Boșoteanu 
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