
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
      PROIECT 
 

      
 

           HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi a 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae 

Romanescu” 
 

         
  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 08.10.2015;  
   Având în vedere raportul nr.149494/2015 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de 
finanţare) şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de 
investiţii „Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae 

Romanescu”; 
  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
programele operaţionale, modificată şi completată, Ordinului comun al Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministrului Finanţelor Publice 
nr.1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul 
major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare 
"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor — poli urbani de creştere" din cadrul 
Programului operaţional regional 2007—2013 şi Instrucţiunea AMPOR nr.134/2015 
privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată în 
vederea închiderii Programului Operaţional Regional 2007-2013; 

  Potrivit art.9, pct.A, alin.17 din Contractul de finanţare nr.5046/2015, încheiat între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia şi Municipiul Craiova; 

  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 completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.63/2013 cu un nou articol, care va avea următorul conţinut: 

            „Se aprobă suportarea din bugetul local al Municipiului Craiova, a   cheltuielilor 
efectuate începând cu data de 01.01.2016, pentru finalizarea proiectului 



„Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae 

Romanescu”. 
  Art.2.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,   PT.SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte 

Nr. 149494/ 07.10.2015 
                                                                                                 Se aprobă, 

             PRIMAR, 
                                                                                          LIA – OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2013 cu modificările şi 

completările ulterioare referitor la suportarea de la bugetul local al Municipiului 
Craiova a cheltuielilor efectuate începând cu data de 01.01.2016 pentru finalizarea 

proiectului „AMENAJAREA DE PARCURI SI GRADINI IN MUNICIPIUL CRAIOVA 
-  PARCUL NICOLAE ROMANESCU” 

 
În data de 27.02.2015 s-a semnat contractul nr. 5046 între Ministerul Dezvoltarii  

Regionale şi Turismului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si UAT 
Municipiul Craiova pentru finanţarea proiectului  „Amenajarea de parcuri si gradini in 
municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu” în cadrul Programului Operational 
Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali 
poli de crestere.  

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea infrastructurii urbane din 
municipiul Craiova care sa asigure atat conservarea si perpetuarea mostenirii cultural - istorice 
si arhitecturale a orasului, cat si cresterea calitatii vietii şi atractivităţii orasului atât pentru 
populaţia locală cât şi pentru persoanele aflate in tranzit.  
 S-au propus următoarele categorii de lucrări: 

• reabilitare/reconditionare cascade si caderi apa existente; 
• reabilitarea si reintegrarea variatelor elemente specifice de mobilier urban: banci, 

pubele, stalpi de iluminat, grupuri sanitare, etc.; 
• montare sisteme de irigare automata; 
• montarea de fantani cu apa potabila cu model specific istoricului obiectivului, precum si 

reconditionarea celor existente; 
• realizare retele de drenuri; 
• reamenajarea si reabilitarea structurii de alei pietonale; 
• reamenajarea/reconditionarea intrarilor in parc si a imprejmuirii; 
• reabilitarea elementelor tip constructie existente: casa gradinarului, pavilioane rustice, 

glorieta, pavilion debarcader; 
• instalarea unui sistem de supravehere video cu dispecerat, precum si signalistica de 

siguranta si securitate in exploatare, etc. 
Durata de implementare conform contractului de finanţare este de 10 luni, iar valoarea 

totală a proiectului este de de 68.531.116,60 lei, respectiv 15.621.408 euro, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2013 cu modificările şi completările ulterioare. 



Având în vedere faptul că cererea de finanţare a proiectului a fost depusă la ADR SV 
Oltenia în data de 05.03.2013, evaluată şi aprobată, dar proiectul a fost menţinut în lista de 
rezerve în vederea identificării finanţării necesare, precum şi ca urmare a clarificărilor 
solicitate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate 
de Management pentru POR în etapa precontractuală, s-a aprobat finanţarea proiectului astfel: 

Fonduri proprii: 15.269.608,01 lei, respectiv 3.480.649,19 euro (1 euro = 4,3870 lei), 
compusă din 14.917.961,20 lei contributia proprie la cheltuielile eligibile, 283.586,14 lei 
contribuţia la cheltuieli neeligibile, şi 68.060,67 lei TVA aferent cheltuielilor neeligibile. 

Fonduri externe nerambursabile: 53.261.508,59 lei, respectiv 12.140.758,74 Euro (1 
euro = 4,3870 lei), reprezentand finantare nerambursabila disponibilă pentru Polul de Creştere 
Craiova, pe POR, Axa prioritară 1. 
 Ulterior semnării contractului de finanţare au fost efectuate demersurile pentru 
încheierea contractului de execuţie de lucrări, dar şi de servicii de dirigenţie de şantier şi de 
asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor.  
 În ceea ce priveşte execuţia lucrărilor, s-a demarat procedura de achiziţie prin licitaţie 
deschisă cu publicarea anunţului de participare şi a documentaţiei în SEAP în data de 
07.04.2015. În data de 02.07.2015 au fost depuse ofertele, evaluarea acestora încheindu-se în 
data de 16.09.2015 când a fost semnat Raportul procedurii de către comisia de evaluare. 
Comunicarea către ofertantul câştigător, Asocierea SC Mitliv Exim SRL – SC Civitas Systems 
SRL – SC R&A Partners SRL, a avut loc în data de 21.09.2015, urmând ca semnarea 
contractului de lucrări să aibă loc în data de 05.10.2015. 
 În contextul în care termenul de execuţie a lucrărilor prevăzut în Caietul de sarcini este 
de 4 luni, iar în conformitate cu Instrucţiunea AMPOR nr. 134/2015 privind termenele limită 
de depunere a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată în vederea închiderii Programului 
Operational Regional 2007-2013, data până la care mai pot fi efectuate cheltuieli eligibile care 
să fie solicitate la rambursare este 31.12.2015, prin adresa nr. 143950/2015 s-a solicitat 
ofertantului câştigător acordul privind încheierea contractului de execuţie în condiţiile în care 
termenul de finalizare a lucrărilor este de 31.12.2015. Prin adresa nr. 6039/30.09.2015, 
înregistrată la Primăria Mun. Craiova sub numărul 145853/30.09.2015, SC Mitliv Exim SRL, 
în calitate de lider al asocierii, a comunicat faptul că nu sunt de acord cu reducerea termenului 
de execuţie, menţinându-se cel prevăzut în documentaţia de atribuire şi în Caietul de sarcini. 
 În aceste condiţii, după semnarea contractului de execuţie şi demararea lucrărilor, vor 
putea fi solicitate la rambursare doar cheltuielile efectuate până la finele anului 2015. Se va 
putea rambursa 98% din cheltuielile eligibile solicitate în limita sumei de 53.261.508,59 lei 
reprezentând asistenţă nerambursabilă maximă disponibilă pe Polul de creştere conform art. 4 
alin. 2 din contractul de finanţare sus menţionat.  

În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate în cursul anului 2016, acestea vor fi suportate 
în totalitate de la bugetul local în conformitate cu prevederile art. 9, pct. A – Obligaţiile 
beneficiarului, alin. 17 din contractul de finanţare nr. 5046/27.02.2015 „În cazul în care 
beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarul va 
suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după încheierea perioadei de 
eligibilitate a chetuielilor.” 
 Având în vedere momentul semnării contractului de lucrări, se estimează că primele 2 
luni de execuţie se vor deconta până la finele anului 2015 şi se va putea solicita rambursarea 
cheltuielilor aferente, iar contravaloarea lucrărilor executate în lunile 3 şi 4 se va deconta în 
2016, pe cale de consecinţă se va suporta din bugetul local. Potrivit Graficului fizic şi valoric 
de execuţie a lucrărilor propus de SC Mitliv Exim SRL, se estimeză că în ultimele 2 luni se vor 
execta lucrări în valoare de 39.425.785,58 lei inclusiv TVA.  

De asemenea, după data de 01.01.2016, se vor efectua cheltuieli cu serviciile de 
dirigenţie de şantier şi de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei 



lucrărilor, precum şi cheltuieli cu publicitatea proiectului prevăzute în contractul de finanţare, 
respectiv autocolantele şi cataloagele de promovare, placa permanentă şi comunicatul de presă, 
a căror valoare nu poate fi cuantificată în acest moment. 

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

Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala, cu Legea 273/29.06.2006 
privind finantele publice locale, Hotărârea de Guvern nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 1360/1938/2011 privind 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri 
integrate de dezvoltare urbana”, axa prioritara „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – 
poli urbani de crestere”, cu modificarile si completarile ulterioare, Instrucţiunea AMPOR nr. 
134/2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare şi a cererilor de 
plată în vederea închiderii Programului Operational Regional 2007-2013 şi prevederile art. 
9, pct. A – Obligaţiile beneficiarului, alin. 17 din contractul de finanţare nr. 
5046/27.02.2015 prin prezentul raport supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

-  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2013 prin completarea cu un nou 
articol care va avea următorul conţinut: 

 „Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a 
cheltuielilor efectuate începând cu data de 01.01.2016 pentru finalizarea proiectului 
„Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Nicolae 
Romanescu”. 

 

 

 
Director executiv, 

Larisa Flori 
 
 

 
 

Sef Birou, 
Alina Roşca 

 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Elena Petrişor 

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Cons. Jur. Dana Boşoteanu 
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