
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
   PROIECT 

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții  şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 
depou și Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a 

tramvaielor-Faza 1-Modernizare stații de redresare și echipamente aferente” 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.214445/2018, rapoartele 
nr.214447/2018 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte şi nr.214514/2018 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții  şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare depou și 
Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 1-
Modernizare stații de redresare și echipamente aferente”;     
  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, cu modificarile si completarile ulterioare,  Hotărârii Guvernului 
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ghidul 
solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru 
fonduri europene nr. 3729/21.07.2017; 
   În temeiul art.36 alin.2 lit.d 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 Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții  pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare depou și Modernizarea stațiilor de 
redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 1-Modernizare stații de 
redresare și echipamente aferente”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în forma prevăzută în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, în forma prevăzută în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 



 
  Art.4. 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,   SECRETAR, 

               Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr.214445 /19.12.2018 
 
 

                                                                                                                                                                             
Expunere de motive 

 
 
 In vederea depunerii cererii de finantare nerambursabila pentru 
Investitia “Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru 
alimentarea electrica a tramvaielor- Faza 1- Modernizare statii de redresare si 
echipamente aferente”ca activitate complementara a proiectului cu titlul:  ,,Proiect 
Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public  cu Tramvaiul In Municipiul 
Craiova – MOTRIC –T 1’’.  

   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,cu modificarile si completarile 
ulterioare,  Ghidul solicitantului -Conditii specifice de accesare a fondurilor in 
cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1 ,Axa prioritara 
4,Prioritate de investitii 4e, propun aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea  
Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia 
„Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea 
electrica a tramvaielor- Faza 1- Modernizare statii de redresare si echipamente 
aferente” 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    PRIMAR                                                                                D.E.I.P. 

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

 
 

                                                           Raport 
privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea  Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investitia „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de 
redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor- Faza 1- Modernizare statii de 

redresare si echipamente aferente” 
 

 
        Programul Operaţional Regional (P.O.R.) este unul din programele aferente 

Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale şi de 
investiţii, respectiv cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (F.E.D.R.). 
Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015. 

Obiectivul general al P.O.R. 2014-2020 îl consituie creşterea competitivităţii economice şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale ,obiectivul specific al Axei 
Prioritare 4 fiind cel de „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin 
investiţii, bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Totodata ,Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e are ca obiectiv „Promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular 
zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri 
relevante pentru atenuarea lor.” 
             Avind in vedere opurtunitatea creata de acest Program Operational Regional, Primaria 
Municipiului Craiova intentioneaza sa solicite finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul:  
,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public  cu Tramvaiul In Municipiul 
Craiova – MOTRIC –T 1’’.  

Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitatii si eficientei sistemului de 
transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor masuri integrate ce vizeaza 
imbunatatirea transportului public de calatori cu tramvaiul si descurajarea utilizarii transportului 
privat. Acest proiect cuprinde urmatoarele activitati complementare, respectiv: Modernizarea căii de 
tramvai(in cale proprie) de pe str. Henry Ford în zona industrială Ford; Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionarea în regim 
adaptiv şi sistem de comunicaţii – Etapa 1, Faza3; Extinderea sistemului de management al 
traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionarea în regim adaptiv şi sistem 
de comunicaţii – Etapa1, Faza1 şi Faza2; Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea 
electrică a tramvaielor. Astfel,  proiectul MOTRIC T1 cuprinde 2 componente, cu urmatoarele 
categorii de investitii : 1. o componenta reprezentata de investitii destinate imbunatatirii 
transportului public urban de calatori, respectiv investitii in infrastructura utilizata pentru prestarea 
serviciului de transport public de calatori, si anume : modernizarea căii duble de rulare a 
tramvaiului de pe strada Henry Ford împreună cu reţeaua electrică de alimentare a tramvaiului cat si 
modernizarea statiilor de redresare si a echipamentele aferente ; 2. o componenta reprezentata de 
investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana, respectiv extinderea sistemului de 
management al traficului pe str. Henry Ford si Calea Bucuresti(etapa 1, Faza 1, 2 si 3). De 
asemenea, proiectul de fata este complementar cu proiectul: Achizitia de mijloace de transport in 
comun - tramvaie’’ derulat in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice pentru achizitionarea unui numar de 17 tramvaie. Toate activitatile complementare ale 
proiectului vor contribui la imbunatatirea eficientei transportului public de calatori din municipiul 
Craiova, a frecventei si a timpilor sai de parcurs, accesibilitatii, transferului catre acesta de la 
transportul privat cat si la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si de alte gaze cu efect de sera 
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provenite din transport rutier motorizat, astfel ca implementarea proiectului va conduce la atingerea 
obiectivului propus al proiectului cat si la indeplinirea obiectivului specific 4.1 din cadrul POR 
2014-2020. Implementarea activitatilor complementare ale proiectului are la baza o abordare 
integrata ce vizeaza incurajarea transferului modal catre sistemele de transport public de calatori. 
Astfel, in context prezentat, proiectul de fata se incadreaza in viziunea de dezvoltare a mobilitatii 
urbane pentru polul de crestere Craiova care se defineste ca fiind implementarea unui sistem de 
transport eficient, durabil, integrat si sigur, pentru a sustine dezvoltarea economică si socială. 

Astfel, investitia a carei documentatie de avizare a lucrarilor de interventie face 
obiectul prezentului raport reprezinta una din componentele proiectului mentionat anterior. 
 
 

In sensul respectarii prevederile Art.1 alin. 2 respectiv ale Art.5 alin.1 lit.b din H.G. 
907/2016 in vederea atribuiri contractului de servicii avind ca obiect realizarea Documentatiei 
pentru Avizarea  Lucrarilor de Interventii pentru investitia: “Modernizarea staţiilor de redresare si 
echipamente aferente”,a fost intocmita Nota Conceptuala  nr.23790 /2018 si Tema de Proiectare 
nr.176314 /2018. Ca urma a procedurii de achizitie  organizate de Primaria Municipiului Craiova 
pentru atribuirea contractului avind ca obiect - Servicii de proiectare –realizare D.A.L.I. pentru 
investitia mai sus mentionata, acesta a fost atribuit catre Automatic Systems S.R.L., fiind inregistrat 
cu nr. 119084/2018. 
         In executarea clauzelor contractuale, prestatorul a intocmit D.A.L.I cu respectarea 
prevederilor HG.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei 
tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice.  
           Avind in vedere cele de mai sus, si 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 HG nr. 399/27.05.2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice si 
Ghidul solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu 
titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 
3729/21.07.2017, prin prezentul raport supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  umătoarele: 
 

1. Aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Interventii pentru 
investitia “Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea 
electrica a tramvaielor- Faza 1- Modernizare statii de redresare si echipamente aferente”, în 
forma prevăzută în  Anexa 1, ce face parte integrantă din prezentul raport. 

      2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia “Modernizare 
depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a  tramvaielor- 
Faza 1- Modernizare statii de redresare si echipamente aferente “,  în forma prevăzută în  
Anexa 2, ce face parte integrantă din prezentul raport. 

      3. Aprobarea  descrierii  sumare a investitiei, în forma prevăzută în  Anexa 3, ce face 
parte integrantă din prezentul raport. 

 
                                                                                                                                
                                                                           

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                           
Dana Mihaela Bosoteanu 

 
                                                                                                          Intocmit,                                                 
                                                                  Insp.Adriana Motocu       Insp.Marius Chetoiu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 214514/ 19.12.2018   
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 

   Având în vedere: 

             - Expunerea de motive nr.214445/19.12.2018 

 - Raportul nr.214447/2018  întocmit de Directia Elaborare si Implementare Proiecte prin care se 
supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova Documentaţia pentru Avizarea  

Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 
investitii„Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica 

a tramvaielor- Faza 1- Modernizare statii de redresare si echipamente aferente” 
 
- 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, 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 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operationale, cu modificarile si completarile ulterioare,  HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de 
investitii finantate din fonduri publice si Ghidul solicitantului – Conditii specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat 
prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017; 

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.206070/2018 
- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 

 
 
           AVIZĂM FAVORABIL 

 

        Raportul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte  privind aprobarea Documentaţiei pentru 
Avizarea  Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 

investitii„Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica 
a tramvaielor- Faza 1- Modernizare statii de redresare si echipamente aferente” 

 
 

 
 
 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                   consilier juridic 

                                                                                                      Dana Mihaela Bosoteanu 
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