
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
         PROIECT   

           HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.204/2020 referitoare la necesitatea extinderii împrumutului existent încheiat 
între Banca Europeană pentru Reconstrucțțțție și Dezvoltare şi Municipiul Craiova, 
pentru a acoperi creşterile de costuri pe componenta investiţională de reabilitare 

de clădiri 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 21.08.2020;     

Având în vedere referatul de aprobare nr.116679/2020 al Direcției Economico-
Financiară, referatul de aprobare nr.119445/2020 al Direcției Investiții, Achiziții, 
Licitații, raportul nr.116682/2020 al Direcţiei Economico-Financiare, raportul Direcției 
Investiții, Achiziții, Licitații nr.116434/2020 și raportul de avizare nr.119496/2020 
întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.204/2020 referitoare la necesitatea extinderii împrumutului existent încheiat între 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi Municipiul Craiova, pentru a 
acoperi creşterile de costuri pe componenta investiţională de reabilitare de clădiri; 

În conformitate cu prevederile art.61 alin.1 și art.63 alin.4 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, modificată şi completată și Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și 
funcționarea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și 
completările ulterioare, art.41 alin.4 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, prevederile art.942 
și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;  

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.b, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.204/2020, după cum urmează: 

             I.  Art.1. va avea următorul conținut: 
    ,,Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile externe în valoare de 

9.200.000,00 euro pentru suplimentarea împrumutului existent în valoare de 
15.000.000,00 euro, pentru realizarea investițiilor publice de interes local 
prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 



               II. Art.2. va avea următorul conținut: 
     „Se aprobă Preacordul de finanțare ce urmează să fie încheiat cu Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

            III. După art.2 se introduc două noi articole care vor avea următorul conținut: 
           „Art.3. Se asigură integral plata din bugetul local al municipiului Craiova pentru:  

a) serviciul anual al datoriei publice locale;  
   b) orice impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii publice     

de interes local;  
  c) alte cheltuieli neeligibile aferente finanţării rambursabile prevăzute la art.1.” 

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

            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.” 
           (2) Informațiile prevăzute la alin.1 se actualizează în prima decadă a fiecărui 

trimestru, pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.” 
           IV. Se renumerotează art.3, art.4 şi art.5, devenind art.5, art.6 şi art.7. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcția 
Investiții, Achiziții, Licitații şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi 
Dezvoltare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR,      AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
 
 
 























Anexa nr. 1 

 

Lista privind investițiile de interes local ce se vor finanța din  

contractarea unei finanțări rambursabile externe în valoare de 9.200.000 euro 

pentru suplimentarea împrumutului existent în valoare de 15.000.000 euro 

Nr. 

Crt. 
Denumirea investiției de interes local finanțată 

Valoare euro 

fără TVA 

Valoare lei fără 

TVA 

1 Amenajare clădire din strada A. I. Cuza, nr. 1 7.804.925,23 37.800.813,87 

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

nr. 7 
50.327,31 243.745,23 

3 
Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova, astfel: 
1.344.747,46 6.512.880,41 

3.1 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova la 

Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” 

425.842,88 2.062.442,19 

3.1.1 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova la 

Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” – Școala nr. 23  

184.142,82 891.840,44 

3.1.2 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova la 

Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” – Școala nr. 24 

241.700,06 1.170.601,75 

3.2 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova la 

Grădinița „Pinocchio” 

120.026,99 581.314,66 

3.3 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova la 

Grădinița „Castelul Fermecat” 

106.085,42 513.792,79 

3.4 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova la 

Grădinița „Paradisul Copiilor” 

129.197,14 625.727,49 

3.5 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova la 

Școala Gimnazială „Ion Creangă 

287.302,88 1.391.465,21 

3.5.1 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova la 

Școala Gimnazială „Ion Creangă- Școala Gimnazială 

Ion Creangă 

228.213,29 1.105.282,57 



3.5.2 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova la 

Școala Gimnazială „Ion Creangă- Grădinița Voinicelul 

59.089,59 286.182,65 

3.6 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova la 

Colegiul Național „Nicolae Titulescu” 

276.292,15 1.338.138,08 

 TOTAL 9.200.000 44.557.439,51 
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