
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de finanţare nr.3552/2018 

aferent proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.12.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.189411/2020, raportul nr.189416/2020 
întocmit de Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare 
nr.189807/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de 
finanţare nr.3552/2018 aferent proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”;   
 În conformitate cu prevederile art. 14 alin.3 din contractul de finantare 
nr.3552/11.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Centru-OI 1, Organismul Intermediar al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia – OI 2 și UAT Municipiul Craiova, art.1321 
Cod Civil, Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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 Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr.3809/28.07.2017; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, art.154 
alin.1  şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;  
 
     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de finantare nr. 

3552/11.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Organismul 
Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru-OI 1, Organismul 
Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia – OI 2 și 
UAT Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar, în vederea finanţării prin 
Programul Operaţional 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, a proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea 
şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 
Casătoriilor)”. 

Art.2. Se aprobă restituirea, către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei (succesor în drepturi şi obligaţii al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice), a sumei de 117.552,96 lei, reprezentând 
finanţarea nerambursabilă acordată pâna în prezent, în baza contractului de 
finanţare nr. 3552/11.12.2018.  

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să îndeplinească formalităţile 
necesare privind încetarea contractului de finanţare nr.3552/11.12.2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   
 
 
 
 
  
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
    Lia-Olguţa VASILESCU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 

  
 



Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        
Directia Elaborare si Implementare Proiecte  
Nr. 189411/22.12.2020         
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare nr. 

3552/11.12.2018 aferent proiectului 
“Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional 

şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” 
 

Municipiul Craiova implementează proiectul “Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Casătoriilor)”în cadrulProgramului 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, in baza contractului de 
finantare nr. 3552/11.12.2018. 

Prin HCL nr. 361/30.08.2018 a fost aprobat proiectul “Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, valoarea totala a proiectului in suma de 
11.100.418,51 lei inclusiv TVA compusa din:valoarea eligibila  - 10.039.170,95 lei 
inclusiv TVA si valoarea neeligibila  - 1.061.247,56 lei inclusiv TVA, contributia 
proprie in proiect a Municipiului Craiova, de 1.262.030,98 leireprezentand: 
200.783,42 lei - contributia de 2 % din valoarea eligibila a proiectului si  
1.061.247,56 lei - contributia la cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum si 
sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii 
optime a proiectului. 

Astfel , in data de 11.12.2018 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3552, 
între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de 
Autoritate de Management, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Centru-OI 1, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare 



Regională Sud-Vest Oltenia – OI 2 și UAT Municipiul Craiova, în calitate de 
Beneficiar. 

In urma intocmirii documentatiei de proiectare faza PAC,  a rezultat o 
crestere a valorii investitiei de la 11.100.418,51 lei (inclusiv TVA) la faza DALI la 
16.917.092,71 lei (inclusiv TVA) la faza PAC, PT, respectiv o majorare a valorii 
investitiei cu 52,4%. 

Toate cresterile survenite intre momentul elaborarii DALI - ului si data 
elaborarii PT -ului faza PAC cand are loc actualizarea obligatorie a devizului 
general conform art. 10 din HG nr. 907/2016 , nu constituie cheltuieli eligibile , din 
perspectiva art. 3 din Contractul de finantare , astfel incat diferenta rezultata va fi 
suportata in intregime de catre Beneficiar. 

Din expunerea de motive , se constata faptul ca normele edictate de 
prevederile H.G. nr. 907/2016 au caracter imperativ si nu pot fi eludate , astfel 
incat implementarea in continuare a proiectului este conditionata de parcurgerea 
etapelor de realizare a proiectului tehnic si de facultatea autoritatii deliberative de a 
aproba cheltuielile neeligibile rezultate in urma actualizarii indicatorilor tehnico 
economici pe baza devizului general actualizat la faza PAC pentru a asigura 
functionalitatea obiectivului de investitii. 
   Prin adresa nr. 178550/08.12.2020 Serviciul Administratie Publica Locala 
comunica faptul ca proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorii 
totale a proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 
Casătoriilor)”,respectiv actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii, 
aflate pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 26.11.2020 si supuse 
aprobarii Consiliului Local al municipiului Craiova au fost respinse in urma 
votului consilierilor locali. 

In conditiile respingerii proiectului de hotarare privind actualizarea DALI in 
sedinta ordinara din data de 26.11.2020 , proiectul nu mai poate fi derulat iar 
contractul de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice nu mai poate fi executat astfel incat se impune incetarea 
acestuia. 

 De asemenea , contractul de finantare poate inceta prin acordul partilor cu 
recuperarea proportionala a finantarii acordate , daca este cazul, conform art. 14. 

 In raport de art. 17 din contract legea care guverneaza contractul de finantare 
si in conformitate cu care este interpretat este legea romana. 

 Potrivit art. 1321 din Codul Civil Contractul încetează, în condițiile legii, 
prin executare, acordul de voință al părților, denunțare unilaterală, expirarea 



termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, imposibilitate 
fortuită de executare, precum și din orice alte cauze prevăzute de lege. 
 Au fost efectuate pana in prezent cheltuieli in valoare de 119.952 lei 
conform calendarului activitatilor si bugetului proiectului , care au fost solicitate la 
rambursare prin CR 1 si decontata de catre AM POR suma de 117.552,96 lei , 
diferenta de 2 % reprezentand contributia proprie a Municipiului Craiova. 
 Astfel , suma de 119.952 lei se compune din : 113.050 lei reprezentand 
cheltuieli de elaborare a documentatiei intocmita la faza DALI, 5950 lei , 
reprezentand cheltuieli pentru elaborarea  planului de marketing si 952 lei 
reprezentand cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, conform 
contractului de achizitie publica de servicii nr. 32906/18.02.2019. 

Fata de cele mai sus mentionate, propunem pe ordinea de zi a sedintei 
ordinare din data de 31.12.2020 a proiectului de hotarare privind incetarea prin 
acordul partilor a contractului de finantare nr. 3552/11.12.2018 aferent proiectului 
“Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi 
cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” 

 

PRIMAR, 
                                                       Lia-Olguța Vasilescu 
 

 

Pt.Director Executiv, 
             Nelu Pîrvu 

   



Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        
Directia Elaborare si Implementare Proiecte  
Nr. 189416/22.12.2020        
 
 

RAPORT 
privind incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare nr. 

3552/11.12.2018 aferent proiectului 
“Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional 

şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” 
 

 
Municipiul Craiova implementează proiectul “Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Casătoriilor)” în 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, in baza contractului de 
finantare nr. 3552/11.12.2018. 

CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor) situata in zona centrala a orasului, 
pe bulevardul Stirbei Voda, nr.2 este o cladire de patrimoniu de interes local care 
apare in Lista Monumentelor istorice a Ministerului Culturii, avand codul DJ-II-m-
B-08126. Aceasta cladire monument istoric a apartinut boierului craiovean Stefan 
D. Rusanescu si dateaza de la sfarsitul secolului al XIX-lea, fiind un reper 
arhitectural si stilistic semnificativ pentru arhitectura municipiului Craiova. 
     Prin implementarea proiectului mai sus mentionat se urmareste obtinerea 
urmatoarelor rezultate: 
- restaurarea obiectivului de patrimoniu, monument istoric, Casa Rusanescu si 
transformarea acesteia in Muzeul Personalitatilor Craiovene; 
- redarea acestui monument istoric publicului larg prin includerea sa intr-un circuit 
cultural local; 
- integrarea monumentului istoric in viata sociala si economica a orasului;  



-atragerea de vizitatori ocazionali si utilizatori – rezidenti care va duce la vitalitatea 
urbana, imbunatatirea calitatii vietii si confortului comunitatii locale. 

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, punerea in valoare a unei cladiri de patrimoniu, in scopul 
introducerii acesteia in circuitul turistic al municipiului Craiova, ca spatii muzeale 
dedicate celor mai reprezentative personalitati craiovene, care au marcat cultura, 
stiintele, arta, politica la nivel local si national si expozitionale cu caracter 
permanent dar si periodic. Obiectivul va permite desfasurarea mai multor activitati 
culturale, simpozioane, intalniri cu tematici diverse, de cultura si arta, de istorie, 
spatiile de care dispune imobilul permitand desfasurarea evenimentelor la interior, 
in special in salile de la parter deschise catre str. Unirii, strada cu valente pietonale, 
dar si in sala somptuoasa de la etaj care are cea mai mare suprafata si 
reprezentativitate. Este posibila extensia activitatilor de interior in curtea cladirii, 
care prin amenajari si iluminat ambiental corespunzator, poate oferi un cadru 
deosebit pentru activitati culturale, mai ales in sezonul estival. 
Principalele tipuri de lucrari propuse prin proiect 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.  

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. b din HG 
907/2016 documentațiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, in 
cazul interventiilor la constructiile existe, cum este cazul obiectivului de investitii 
Casa Rusanescu, respectiv : 
(i) documentație de avizare a lucrărilor de intervenții; 
(ii) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 
(iii) proiect tehnic de execuție; 



In vederea finantarii în 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. a proiectului “Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, Municipiul Craiova, in conformitate cu 
prevederile art. 5, alin. 3 din HG nr. 907/2016 a demarat procedura de achizitie 
publica a serviciilor de proiectare faza DALI, dat fiind faptul ca in considerarea 
textului legal precitat documentațiile tehnico-economice se elaborează de către 
operatori economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de 
proiectare în domeniu. 
  Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația 
tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei 
tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor 
ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției. 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) la obiectivul de 
investitii Casa Rusanescu a fost intocmita de catre S.C.GETRIX S.A. Craiova, in 
baza Contractului de prestari servicii nr. 171562/29.11.2017 in 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. 
 In conformitate cu prevederile art. 9 din HG 907 /2016 coroborate cu 
prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prin HCL nr.503/21.12.2017 au fost 
aprobate Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, principalii indicatori 
tehnico-economici și descrierea sumară a investiției. 

Prin HCL nr.361/30.08.2018 a fost aprobat proiectul “Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, valoarea totala a proiectului in suma de 
11.100.418,51 lei inclusiv TVA compusa din: valoarea eligibila - 10.039.170,95 lei 
inclusiv TVA si valoarea neeligibila  - 1.061.247,56 lei inclusiv TVA, contributia 
proprie in proiect a Municipiului Craiova, de 1.262.030,98 lei reprezentand: 
200.783,42 lei - contributia de 2 % din valoarea eligibila a proiectului si  
1.061.247,56 lei - contributia la cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum si 
sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii 
optime a proiectului. 

Art.4 din HCL nr.361/30.08.2018 prevede urmatoarele: ,,Sumele 
reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului 



“Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional 
şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, pentru implementarea 
proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul de venituri si cheltuieli al 
municipiului Craiova”.  

Conform Ghidului solicitantului, cheltuieli conexe proiectului sunt 
,,cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele 
structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati 
comerciale din sectorul public, unitati administrativ-teritoriale, organisme 
prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, 
cheltuieli fara de care proiectul nu poate fi implementat si care nu pot fi finantate 
din instrumente structurale.” 

HCL nr. 361/30.08.2020 a fost adoptata in baza Ghidului solicitantului care 
prevedea faptul ca in etapa de contractare a proiectului, unitatea administrativ 
teritoriala trebuia sa emita hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu 
ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie a 
proiectului, conform modelului prezentat in ghid. De asemenea, in ghidul 
solicitantului, la capitolul  6.2: Anexe obligatorii in etapa de contractare, se 
specifica faptul ca in hotărârile de consiliu local ,,trebuie să fie incluse toate 
cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea 
proiectului (contribuţia la cheltuielile eligibile, cheltuielile neeligibile şi conexe, 
dacă este cazul), inclusiv asigurarea resurselor financiare necesare implementării 
optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
din instrumente structurale.” 
  Dupa incheierea contractului de finantare nr.3552/11.12.2018, au fost 
efectuate pana in prezent cheltuieli in valoare de 119.952 lei conform calendarului 
activitatilor si bugetului proiectului,  care au fost solicitate la rambursare prin CR 1 
si decontata de catre AM POR suma de 117.552,96 lei, diferenta de 2% 
reprezentand contributia proprie a Municipiului Craiova. 
 Suma de 119.952 lei se compune din: 113.050 lei reprezentand cheltuieli de 
elaborare a documentatiei intocmita la faza DALI, 5950 lei, reprezentand cheltuieli 
pentru elaborarea planului de marketing si 952 lei reprezentand cheltuieli de 
informare si publicitate pentru proiect, conform contractului de achizitie publica de 
servicii nr. 32906/18.02.2019. 

In succesiunea etapelor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice, 
prevazute de art.1, alin. 2 din HG nr. 907/2016 a fost incheiat contractul de 



achizitie publica de servicii nr.7150/14.01.2020 cu SC Getrix SA , avand ca obiect 
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice, faza PT+PAC+DE si a 
serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii 
lucrarilor in cadrul proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, avand o 
valoare de 295.000 lei, la care se adauga TVA in valoare de 56.050 lei, conform 
clauzei 4 , subclauzelor 4.1 si 4.3 din contract. 

Potrivit art. 12 alin. 7 din HG nr. 907/2016 proiectul tehnic de execuție, 
inclusiv detaliile de execuție se verifică de către specialiști verificatori de proiecte 
atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în 
scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, 
pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului și 
pentru asigurarea sănătății și siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de 
viață a construcțiilor. 

Astfel, a fost incheiat contractul de achizitie publica de servicii nr. 
36925/27.02.2020 cu SC Arhiline Studio SRL, avand ca obiect Verificare tehnica 
de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori atestati elaborate in 
vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului ,,Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, cu o valoare de 39.000 lei, la care se adauga TVA 
in cuantum de 7410 lei, conform clauzei conform clauzei 4 , subclauzelor 4.1 si 4.3 
din contract. 
 In conformitate cu prevederile art.7 alin 6 „În situaţia în care, după 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină 
modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor 
minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor 
prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei 
tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, 
cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției sunt prevazuti in 
continutul cadru al Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, conform  
anexei 5, pct 6.3 din HG 907/2016, dupa cum urmeaza: 



a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, 
exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj 
(C+M), în conformitate cu devizul general; 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente 
fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, 
după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările 
tehnice în vigoare; 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în 
funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

Prin folosirea sintagmei refacerea corespunzatoare a documentatiei tehnico 
economice in cuprinsul art. 7 alin.6 din HG 907/2016, legiuitorul a inteles sa oblige 
beneficiarul la actualizarea indicatorilor in raport de conditiile care au generat o 
majorare sau o micsorare a valorii acestora, justificata si din perspectiva art. 10, 
alin. 4 din HG nr. 907/2016 care statueaza faptul ca devizul general întocmit la 
faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la 
construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului 
investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu  la data 
solicitării autorizației de construire. 

Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea 
totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv 
de investiții. 

Devizul general se structurează pe capitole și subcapitole de cheltuieli. În 
cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate 
aferente realizării obiectului/obiectelor de investiție din cadrul obiectivului de 
investiții. 

Din devizul general, actualizat la data intocmirii documentatiei PAC a 
rezultat o crestere a valorii totale a cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de 
investitii, astfel incat s-a impus actualizarea DALI si reaprobarea acesteia de catre 
autoritatea deliberativa conform tezei a II a din continutul alin. 4 al art. 10 din H.G. 
nr. 907/2016, fiind astfel reluata procedura de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici. 

In urma intocmirii documentatiei de proiectare faza PAC,  a rezultat o 
crestere a valorii investitiei de la 11.100.418,51 lei (inclusiv TVA) la faza DALI la 
16.917.092,71 lei (inclusiv TVA) la faza PAC, PT, respectiv o majorare a valorii 
investitiei cu 52,4%. 



La solicitarea Primariei Municipiului Craiova, pentru justificarea diferenței 
de valoare intre documentatia faza DALI si documentatia intocmita la faza PAC, 
respectiv 4.893.799,34 lei fara TVA, proiectantul a transmis adresa 
nr.356/07.09.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu 
nr.146814/07.10.2020 si adresa nr.429/18.11.2020, inregistrata la Primaria 
Municipiului Craiova cu nr.169144/18.11.2020, prin care argumenteaza majorarea 
valorii investitiei prevazuta in Devizul general faza DALI, care a stat la baza 
aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, elaborat in luna decembrie 
2017, ca urmare a modificarilor de mai jos: 

1.Cresteri in domeniul salarizarii atat in ceea ce priveste salariul minim brut 
pe economie, cat si salariul minim in domeniul constructiilor, a materialelor de 
constructii si echipamentelor/utilajelor/dotarilor incluse in lucrarile de constructii 
si pe cale de consecinta si a nivelului salariului mediu in constructii, aparute intre 
data elaborarii documentatiei de proiectare faza DALI decembrie 2017 si faza 
PAC, PT, DALI actualizat, respectiv decembrie 2017 – septembrie 2020.
 Costul total cu forta de munca a crescut cu 2.584.829,73 lei, respectiv de la 
1.719.218,01 lei la faza DALI decembrie 2017 la 4.304.047,74 lei la faza PAC, PT, 
DALI actualizat septembrie 2020, dupa cum urmeaza: 

-Costul cu forta de munca aferent personalului estimat a fi incadrat cu 
salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, a crescut de la 1.209.168,78 
lei la faza DALI decembrie 2017 la 2.437.628,42 lei la faza DALI actualizat 
septembrie 2020, PAC, PT, respectiv o majorare cu 201,60%; 

-Manopera cu salariul mediu a crescut de la 166.651,36 lei la faza DALI 
decembrie 2017 la 277.974,47 lei la faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, 
PT, respectiv o majorare cu 166,80%; 

-Manopera restaurare a crescut de la 343.397,87 lei la faza DALI decembrie 
2017 la 1.588.444,85 lei la faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, PT, 
respectiv o majorare cu 462,57%. 

2. Cresterea costurilor cu materialele pentru lucrarile evaluate la faza DALI 
decembrie 2017, utilaje si transport aferente lucrarilor de C+M. Indicele preturilor 
de consum (IPC) publicat de Institutul National de Statistica pentru perioada 
decembrie 2017-septembrie 2020, pentru marfurile nealimentare este 107,08%, 
aplicandu-se pentru materialele de constructii folosite in executie. Astfel, a avut loc 
o crestere totala de 202.086,13 lei, respectiv de la 2.854.323,35 lei la faza DALI 



decembrie 2017 la 3.056.409,48 lei la faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, 
PT, dupa cum urmeaza:  

-Materiale 2.407.455,24 lei la faza DALI decembrie 2017 la 2.577.903,07 lei 
la faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, PT, respectiv o majorare cu 
107,08%; 

-Utilaje 434.407,92 lei la faza DALI decembrie 2017 la 465.164,03 lei la 
faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, PT, respectiv o majorare cu 107,08%; 

-Transport 12.460,19 lei la faza DALI decembrie 2017 la 13.342,38 lei la 
faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, PT, respectiv o majorare cu 107,08%. 

3. Cresteri ale costurile rezultate din evaluarea lucrarilor suplimentare, care 
au intervenit ca urmare a conditiilor impuse de respectarea masurilor de securitate 
la incendiu precum si de identificarea unor documente din arhiva, care au adus noi 
informatii privind imaginea originala a cladirii: 

- inchidere balcon peste intrarea principala, pe fatada estica 
- reconfigurare fronton la Calea Unirii si lucarne acoperis, 

     -in urma avizului ISU a fost necesara ridicarea cu 60 cm a calcanului 
peste nivelul celei mai inalte sarpante ale celor doua cladiri - Casa Rusanescu si 
cladirea alaturata de pe latura nordica si renuntarea la luminatorul din vecinatatea 
acestuia de peste casa scarii de acces in pod. 
        Contravaloarea acestor lucrari suplimentare este de 537.010,96 lei. 
 4. Cresterea costurilor aferente echipamentelor, utilaje cu montaj, cu 
119.095,69 lei, respectiv de la 664.438,90 lei la faza DALI decembrie 2017 la 
783.534,59 lei la faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, PT. La faza DALI 
actualizat, PAC, PT s-a facut o noua prospectare a pietei privind 
echipamentele/utilaje cu montaj, rezultand o crestere in medie cu 18% fata de 
estimarile de la faza DALI decembrie 2017, existand variatii mai mari de preturi 
unitare pe anumite produse, care se justifica prin volatilitatea pietei in aceasta 
perioada. 
 5. Cresterea in mod similar a costurilor aferente dotarilor propuse a fi 
achizitionate, cu 464.832,91 lei, respectiv de la 1.859.331,65 lei la faza DALI 
decembrie 2017 la 2.324.164,56 lei la faza DALI actualizat septembrie 2020, PAC, 
PT. 
  6. Cresterea costurilor prevazute in capitolul 5 – Alte cheltuieli din devizul 
general, respectiv a cheltuielilor conexe organizarii de santier, comisioane, 



cheltuieli diverse si neprevazute, etc.calculate prin aplicarea unor cote procentuale 
asupra celorlalte cheltuieli, cu 954.182,25 lei. 
 Pe parcursul implementarii proiectului pot surveni  modificari legislative de 
natura a conduce la marirea preturilor folosite la elaborarea devizului general, cum 
este cel determinat in speta de salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata 
si  intrarea in  vigoare a OUG nr. 114/2018 art. 71 care stabileste un prag valoric 
minin obligatoriu pentru manopera din anumite domenii, in special cel al 
constructiilor, fapt ce a implicat actualizarea documentatiei tehnico economice 
intocmita la faza DALI. 
 De asemenea, cresterea preturilor materialelor, echipamentelor si utilajelor 
constituie elemente de cheltuieli ce implica ajustarea lor in mod corespunzator cu 
Indicele Preturilor de Consum. 
 Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentația 
ce conține părți scrise și desenate privind realizarea obiectivului de investiții: 
execuția lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalațiilor 
tehnologice, acțiunile de asigurare și certificare a calității, acțiunile de punere în 
funcțiune și teste, precum și acțiunile de predare a obiectivului de investiții către 
beneficiar. 
 Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure 
informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor 
tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului. 

Toate cresterile survenite intre momentul elaborarii DALI-ului si data 
elaborarii PT-ului faza PAC cand are loc actualizarea obligatorie a devizului 
general conform art. 10 din HG nr. 907/2016, nu constituie cheltuieli eligibile, din 
perspectiva art. 3 din Contractul de finantare, astfel incat diferenta rezultata va fi 
suportata in intregime de catre Beneficiar. 

Din expunerea de motive, se constata faptul ca normele edictate de 
prevederile H.G. nr. 907/2016 au caracter imperativ si nu pot fi eludate, astfel incat 
implementarea in continuare a proiectului este conditionata de parcurgerea etapelor 
de realizare a proiectului tehnic si de facultatea autoritatii deliberative de a aproba 
cheltuielile neeligibile rezultate in urma actualizarii indicatorilor tehnico 
economici pe baza devizului general actualizat la faza PAC pentru a asigura 
functionalitatea obiectivului de investitii. 
   Prin adresa nr.178550/08.12.2020 Serviciul Administratie Publica Locala 
comunica faptul ca proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorii 
totale a proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, 
respectiv actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii, aflate pe ordinea de 



zi a sedintei ordinare din data de 26.11.2020 si supuse aprobarii Consiliului Local 
al municipiului Craiova au fost respinse in urma votului consilierilor locali. 

In conditiile respingerii proiectului de hotarare privind actualizarea DALI in 
sedinta ordinara din data de 26.11.2020, proiectul nu mai poate fi derulat iar 
contractul de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice nu mai poate fi executat astfel incat se impune incetarea 
acestuia. 
 Asa cum s-a precizat anterior, in data de 11.12.2018 a fost semnat contractul 
de finanțare nr.3552, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru-OI 1, Organismul Intermediar al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia – OI 2 și UAT Municipiul 
Craiova, în calitate de Beneficiar. 

In conformitate cu prevederile art.7 alin.11 din Contractul de Finantare 
beneficiarul este obligat sa plateasca sumele necesare asigurarii cofinantarii 
eligibile si a finantarii cheltuielilor neeligibile in vederea implementarii 
proiectului, ce ii revin conform art. 3 din Contractul de Finantare. 

Beneficiarul este obligat sa includa in bugetul propriu sumele necesare 
finantarii proiectului, inclusiv asigurarea co-finantarii si a finantarii cheltuielilor 
neeligibile in vederea implementarii proiectului, conform art.7, alin.17 din 
Contractul de Finantare. 

Potrivit art.14 alin. 1 din contract oricare dintre parti poate decide rezilierea 
contractului, fara indeplinirea altei formalitati, in cazul neindeplinirii culpabile de 
catre cealalta parte a obligatiilor asumate. 

     In alin.2 al art.14 se stipuleaza ca AM/OI poate decide rezilierea contractului 
fara indeplinirea altor formalitati, cu recuperarea integrala a sumelor platite, in 
urmatoarele cazuri: 

a. In situatia in care Beneficiarul nu a inceput executarea Contractului intr-un 
termen de 6 (sase) luni de la data intrarii in vigoare a acestuia sau in termenul 
prevazut de Anexa 1 – Conditiile specifice, in cazul in care AM/OI 2/OI 1 si-a  
respectat obligatiile legale/contractuale; 

b. In situatia in care, ulterior incheierii prezentului Contract, se constata ca 
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au indeplinit conditiile de eligibilitate la data 
depunerii cererii de finantare; 

c. Daca Beneficiarul incalca prevederile art.8 alin (2); 



d. Daca se constata faptul ca Proiectul face obiectul unei alte finantari din 
fonduri publice nationale sau europene sau faptul ca a mai beneficiat de finantare 
din alte programe nationale sau europene, pentru aceleasi costuri in ultimii 3/5 ani, 
dupa caz. 

De asemenea, contractul de finantare poate inceta prin acordul partilor cu 
recuperarea proportionala a finantarii acordate, daca este cazul, conform art. 14. 

 In raport de art. 17 din contract legea care guverneaza contractul de finantare 
si in conformitate cu care este interpretat este legea romana. 

 Potrivit art.1321 din Codul Civil Contractul încetează, în condițiile legii, 
prin executare, acordul de voință al părților, denunțare unilaterală, expirarea 
termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, imposibilitate 
fortuită de executare, precum și din orice alte cauze prevăzute de lege. 
  Din coroborarea art. 1321 Cod Civil cu prevederile art. 14 alin. 3 din 
Contractul de Finantare, se poate constata faptul ca acesta poate inceta prin acordul 
de vointa al partilor.  

Este atributul exclusiv al autoritatii deliberative de a dispune cu privire la 
aprobarea documentatiilor tehnico economice actualizate si incetarea contractului 
de finantare, in baza prerogativelor conferite de OUG nr. 57/2019, HG 907/2016, 
Legea 273/2006 si codul civil, caci din perspectiva principiului simetriei actelor 
juridice si a normelor de tehnica legilativa, aprobarea proiectului si incheierea 
contractului de finantare urmeaza aceeasi cale si imbraca aceeasi forma. 
 Potrivit art.1270 din Noul Cod Civil contractul valabil încheiat are putere de 
lege între părțile contractante.  
 Alineatul 2 al art. 1270 Cod civil reglementeaza principiul simetriei actelor 
juridice, astfel incat un contract incheiat prin consimțământul mutual/reciproc al 
părților poate fi modificat sau incetat, în mod simetric, prin consimțământul mutual 
al acestora. La încetarea contractului părțile sunt liberate de obligațiile asumate. 
Ele pot fi însă ținute la repararea prejudiciilor cauzate și, după caz, la restituirea, în 
natură sau prin echivalent, a prestațiilor primite în urma încheierii contractului, 
conform art. 1322 din Codul Civil. 

Noul Cod civil menționează expressis verbis cauzele restituirii unei plăți 
precum si modalitatile de restituire.  

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art.1635: „(1) Restituirea prestațiilor 
are loc ori de câte ori cineva este ținut, în virtutea legii, să înapoieze bunurile 
primite fără drept ori din eroare sau în temeiul unui act juridic desființat ulterior cu 
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efect retroactiv ori ale cărui obligații au devenit imposibil de executat, din cauza 
unui eveniment de forță majoră, a unui caz fortuit ori a unui alt eveniment asimilat 
acestora.”  
 Dreptul de restituire apartine celui care a efectuat prestatia supusa restituirii 
sau, dupa caz, unei alte persoane indreptatite potrivit legii. 
 Printre modalitatile de restituire, art. 1639 Cod civil identifica restituirea in 
natura, prin restituirea bunului primit.  
 Hotararea consiliului local ce va fi adoptata reprezinta doar acordul de 
vointa al autoritatii publice locale , ce va fi notificat AMPOR , urmand ca aceasta 
sa isi manifeste consimtamantul cu privire la modalitatea de incetare a contractului 
de finantare. 
 Desi una dintre cauzele de incetare a contractului este acordul de vointa a 
partilor, totusi exista riscul date fiind obligatiile asumate prin art. 7 alin. 11 si 17 
raportate la prevederile art. 1271 Cod civil ca Autoritatea de Management POR sa 
decida rezilierea contractului de finantare. 
 Astfel, art. 1271 alin. (1) C. civ., reglementând principiul impreviziunii 
contractului, dispune că părțile sunt ținute să-și execute obligațiile, chiar dacă 
executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creșterii costurilor executării 
propriei obligații, fie datorită scăderii valorii contraprestației. 

Art. 1271 noul C. civ. definește în alin. (2) impreviziunea, ca primă excepție 
de la principiul forței obligatorii a contractului, permițând instanței să intervină în 
convenția părților atunci când executarea obligațiilor a devenit excesiv de oneroasă 
pentru una din părți. Alin. (2) instituie procedura judiciară de revizuire a 
contractelor, instanța putând dispune adaptarea sau încetarea acestora, dar numai 
după îndeplinirea condițiilor de admisibilitate enumerate în alin. (3), la lit. a)-d).  
 Trebuie astfel dovedita schimbarea excepționala a împrejurărilor care ar face 
vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației, la care face trimitere 
alin. 2 al art. 1271 Cod Civil, caci intr-o astfel de situatie incetarea contractului 
intra in sfera contencioasa. 

In conformitate cu prevederile art. 4 , lit. A , alin. 1 lit. (g) din anexa la 
Contractul de Finantare – Conditii specifice OI are obligaţia de a propune AM 
suspendarea Contractului de finanţare sau rezilierea acestuia, ori de câte ori devin 
incidente clauzele contractuale corespunzătoare. 
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In temeiul art. 4, lit. B, alin. 1 lit. (e) AM are dreptul de a decide rezilierea 
prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii de 
către Beneficiar a obligațiilor prezentului contract. 

Art. 7 alin. 22 din contract obliga beneficiarul sa informeze AM/OI 1/OI 2 
despre orice situatie care poate determina incetarea sau intarzierea executarii 
Contractului de Finantare, in termen de 5 zile lucratoare de la data luarii la 
cunostinta despre o astfel de situatie, urmand ca AM sa decida cu privire la 
masurile corespunzatoare conform art. 4 lit. B, alin. 1, lit f, respectiv rezilierea / 
suspendarea contractului. 

In considerarea clauzelor contractuale precitate, dupa respingerea proiectului 
de hotarare privind actualizarea DALI si majorarea valorii proiectului in sedinta 
ordinara din data de 26.11.2020, Municipiul Craiova prin adresa nr. 
178505/07.12.2020  a adus la cunostinta ADR – SV Oltenia aceasta imprejurare, 
urmand a le comunica ulterior conditiile executarii contractului de finantare dupa 
adoptarea unei astfel de hotarari de catre consiliul local. 

 Articolul 14 din Conditiile generale ale Contractului de Finantare a fost 
modificat prin art. 12 din Conditiile Specifice dand astfel posibilitatea AM de a 
decide rezilierea unilaterală a Contractului de finanţare, printr-o notificare scrisă 
transmisa beneficiarului in cazul nerespectării de către acesta a prevederilor 
prezentului Contract de finanțare, 

În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a 
sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condiţiile prevăzute prin Contractul 
de finanţare. 

AM POR  poate rezilia Contractul de finanţare, decizia AM comunicându-se 
Beneficiarului printr-o notificare scrisă, dacă se constată încălcarea prevederilor 
art. 7 alin. (5)-(6), (8) și (11) din Condițiile generale, precum și art. 3, alin. (5), 
(11), (12) și (23) din Conditiile specifice. În această situaţie, Beneficiarul are 
obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în 
condiţiile prevăzute prin prezentul Contract de finanţare. 
  Rezilierea contractului de finantare are drept consecinta declararea ca 
neeligibil a proiectului AMPOR putând să decidă rezilierea Contractului de 
finanțare şi recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în condițiile 
prevăzute de Contract. 

Alin. (16) al art. 12 din Conditiile specifice stipuleaza faptul ca beneficiarul 
este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor Contractului. 

În cazul rezilierii și recuperării finanțării nerambursabile acordate se vor 
calcula dobânzi de întârziere în conformitate cu prevederile contractuale. 



 Sunt aspecte de natura juridica ce trebuie avute in vedere de autoritatea 
deliberativa la adoptarea unei hotarari privind incetarea contractului de finantare. 
 Sub aspectul efectelor pe care le va produce incetarea contractului de 
finantare, autoritatea publica locala are obligatia restituirii sumei de 117.552, 96 lei 
reprezentand finantarea acordata in baza cererii de rambursare a cheltuielilor nr. 1 
prin raportare la dispozitiile art. 1322 Cod Civil si a obligatiilor asumate prin 
prevederile art. 14, alin. 3 din Contractul de finantare. 
 Au fost efectuate pana in prezent cheltuieli in valoare de 119.952 lei 
conform calendarului activitatilor si bugetului proiectului, care au fost solicitate la 
rambursare prin CR 1 si decontata de catre AM POR suma de 117.552,96 lei, 
diferenta de 2 % reprezentand contributia proprie a Municipiului Craiova. 
 Astfel, suma de 119.952 lei se compune din: 113.050 lei reprezentand 
cheltuieli de elaborare a documentatiei intocmita la faza DALI, 5950 lei, 
reprezentand cheltuieli pentru elaborarea  planului de marketing si 952 lei 
reprezentand cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, conform 
contractului de achizitie publica de servicii nr. 32906/18.02.2019. 
 Efectele încetării contractului în general sunt enunțate în art. 1.322 C. civ.: „ 
La încetarea contractului părțile sunt liberate de obligațiile asumate. Ele pot fi însă 
ținute la repararea prejudiciilor cauzate şi, după caz, la restituirea, în natură sau 
prin echivalent, a prestaţiilor primite în urma încheierii contractului.” 
 Deci, principalul efect, indiferent de cauza de încetare, este eliberarea 
părților de a urma conduita asumată prin cadrul contractual. Apoi, legiuitorul face 
o mențiune specială, în funcție de cauza de încetare intervenită, adăugându-se și 
alte efecte, cum ar fi repunerea partilor în situația anterioară încheierii contractului 
și urmează să își restituie ceea ce au primit ca urmare a derulării contractului până 
la acel moment ori că această restituire se poate cumula cu repararea prejudiciului, 
dacă sunt îndeplinite și condițiile răspunderii contractuale.  
 Referitor la regula restitutio in integrum, reglementarea de bază a restituirii 
prestațiilor conținută în prevederile art. 1.635 – 1.649 C. civ. se aplică în situațiile 
în care intervine desființarea unui contract cu efect retroactiv. 
 Stingerea obligatiilor asumate prin contract se poate face prin plata conform 
art. 1615 din Codul civil. 

Incetarea contractului de finantare va avea drept consecinta incetarea 
contractului de achizitie publica de servicii nr. 7150/14.01.2020 incheiat cu SC 
Getrix SA, avand ca obiect Servicii de elaborare a documentatiei tehnico 
economice, faza PT+PAC+DE si a serviciilor de asistenta tehnica din partea 



proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor in cadrul proiectului “Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, avand o valoare de 295.000 lei, la care se adauga 
TVA in valoare de 56.050 lei, conform clauzei 4, subclauzelor 4.1 si 4.3 din 
contract. 

De asemenea, va fi incetat si  contractul de achizitie publica de servicii nr. 
36925/27.02.2020 incheiat cu SC Arhiline Studio SRL, avand ca obiect Verificare 
tehnica de calitate a documentatiilor de proiectare cu verificatori atestati elaborate 
in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, cu o valoare de 39.000 lei, la care se adauga TVA 
in cuantum de 7410 lei, conform clauzei conform clauzei 4 , subclauzelor 4.1 si 4.3 
din contract. 

Conform Contractului de finantare nr. 3552/11.12.2018, încheiat între 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate 
de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-
2020, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Craiova are obligatia 
mediatizarii proiectului desfăşurat sub denumirea: „Conservarea, protejarea, 
promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa Rusanescu 
(Casa Casatoriilor)”, cod MySMIS 120161, prin activitati de informare si 
publicitate, astfel incat s-a impus incheierea contractului de achizitie publica nr. 
32906/18.02.2020 cu SC Megatronic World Productions avand ca obiect Achizitie 
servicii de informare si publicitate obligatorie in cadrul proiectului sus mentionat, 
cu o valoare totala de 7663,6 lei. 

Se impune asadar si incetarea acestui contract executat partial, intrucat 
derularea in continuare a acestuia este imposibila in conditiile incetarii contractului 
de finantare. 

Din perspectiva raporturilor juridice contractuale incheiate cu SC Getrix SA, 
se impune precizarea faptului ca obligatiile izvorate in temeiul contractului si 
obligatia de plata a serviciilor prestate subzista, tinand seama de prevederile 
clauzei 5 din contract. 

Astfel , termenele de prestare a serviciilor sunt dupa cum urmeaza : 



-pentru Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii 
autorizatiei de construire: maxim 45 zile calendaristice de la data semnarii 
contractului; 
-pentru Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire PAC+POE: 
maxim 30 zile calendaristice de la data transmiterii de catre autoritatea contractanta 
a avizelor; 
-pentru Proiect Tehnic de executie+Caiet de Sarcini+Detalii de executie:maxim 4,5 
luni de la data semnarii contractului; 
-pentru Asistenta Tehnica: pana la semnarea procesului verbal de la receptia finala; 

Durata estimata de executie a lucrarilor este de 24 luni, iar perioada de 
garantie a lucrarilor va fi de 60 luni de la receptia la terminarea lucrarilor; 
-pentru Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si a 
altor autorizatii necesare functionarii obiectivului de investitii: maxim 10 zile 
calendaristice de la receptia la terminarea lzucrarilor; 
-pentru Cartea tehnica a cosntructiei, proiect de urmarirea in timp a comportarii in 
timp a constructiei: data receptiei la terminarea lucrarilor. 

Prin adresa inregistrata cu nr. 39734/02.03.2020, SC Getrix SA a inaintat 
Documentatia pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu, precum si 
documentatia pentru obtinerea unui nou aviz de la Directia Monumente Istorice a 
Judetului Dolj. Cu aceasta ocazie, s-a transmis si avizul Arhitectului Sef al 
judetului Dolj. 

La data de 29.05.2020 prin adresa inregistrata la Primaria municipiului 
Craiova cu nr. 77763/29.05.2020 s-a predat documentatia DTAC +DTOE si 
PT+DE. 

In urma analizarii documentatiilor depuse si avand in vedere faptul ca, in 
conformitate cu prevederile HG 907/2016 cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv art 1, alineatul (2) si art. 5, alineatul (1) si alineatul (4), 
,,elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionata de aprobarea prealabila 
a indicatorilor tehnico-economici si emiterea autorizatiei de construire”, prin 
adresa nr.84857/18.06.2020 a fost returnata  documentatia de proiectare aferenta 
contractului de achizitie publica de servicii nr. 7150/14.01.2020, inaintata de catre 
SC Getrix SA. cu procesul verbal de predare primire nr.180/29.05.2020 si 
inregistrat la Primaria Municipiului Craiova cu numarul 77763/29.05.2020, cu 
solicitarea de a redepune proiectul tehnic de executie dupa obtinerea autorizatiei de 
construire. Prin aceeasi adresa a fost returnata si documentatia PAC cu precizarea 
redepunerii acesteia insotita de toate avizele necesare si documentatiile aferente. 



In data de 24.06.2020, prin PV de Predare Primire inregistrat cu nr. 90090 au 
fost inaintate de catre SC Getrix SA, documentatiile PAC+POE. Prin adresa 
inregistrata cu nr.121248/21.08.2020, SC Getrix SA a inaintat devizul general 
actualizat. 

Prin adresa nr.143804/01.10.2020, S.C. Getrix SA a inaintat Documentatia 
de avizare a lucrarilor de interventie actualizata in luna septembrie 2020, expertiza 
tehnica, macheta financiara actualizata in luna septembrie 2020, precum si 
documentatiile PAC si POE actualizate in luna septembrie 2020. 

Ulterior, la data de 07.10.2020 a fost transmis Devizul general PT+DE/PAC 
actualizat sept.2020, justificarea maririi valorii acestuia si anexele 1 si 2. 

Potrivit clauzei 8, subclauza 8.3, alin. 1 si 2 din contract, Achizitorul se 
obliga sa plateasca pretul convenit pentru serviciile prestate la termenele stabilite. 

Pentru documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor necesare 
eliberarii autorizatiei de construire, Proiectul pentru autorizarea executarii 
lucrarilor de construire PAC+POE si pentru Proiect Tehnic de executie+Caiet de 
Sarcini+Detalii de executie, termenul de plata este de maxim 30 de zile de la 
acceptarea la plata a facturii fiscale emisa in baza procesului verbal de predare 
primire a tuturor documentelor de proiectare, verificarea si aprobarea 
documentatiei de catre comisia CTE a beneficiarului. 

Potrivit clauzei 13, subclauza 13.4 documentatiile necesare obtinerii 
avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire, Proiectul pentru 
autorizarea executarii lucrarilor de construire PAC+POE si pentru Proiect Tehnic 
de executie+Caiet de Sarcini+Detalii de executie se considera receptionate dupa 
verificarea si aprobarea documentatiei de catre comisia CTE a beneficiarului. 

Documentatiile DALI actualizata si PAC au fost avizate favorabil de catre 
Comisia Tehnico Economica conform avizului nr. 170103/19.11.2020. 

In virtutea termenelor stipulate in contract, la data de 03.12.2020 SC Getrix 
a inaintat procesul verbal de predare primire a documentatiei tehnice PT+DE +CS, 
precum si factura fiscala in cuantum de 210.987 lei reprezentand contravaloarea 
serviciilor pentru elaborarea documentatiei necesara obtinerii avizelor/acordurilor 
necesare eliberarii autorizatiei de construire, Proiectului pentru autorizarea 
executarii lucrarilor de construire PAC+POE si pentru Proiect Tehnic de 
executie+Caiet de Sarcini+Detalii de executie. 
 Desi termenul pentru elaborarea PTE+Caiet de sarcini+DE stipulat in 
contractul de achizitie publica prevede obligativitatea predarii acestora in termen 
de 4,5 luni de la data semnarii contractului, totusi sub imperiul art. 5 alin. 4 din HG 



nr. 907/2016 elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de 
aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico- economici și emiterea autorizației de 
construire/desființare a executării lucrărilor. 
 Mai mult, potrivit caietului de sarcini prestatorul are obligatia de a elabora 
Proiectul tehnic – reprezentand documentatia tehnico-economica, piese scrise si 
desenate, in conditiile legii, cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de 
construire, precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii 
competente pentru protectia mediului, anexe la autorizatia de construire.  
 Potrivit art. 1169 din codul civil părțile sunt libere să încheie orice contracte 
și să determine conținutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică 
și de bunele moravuri. 
  Clauzele contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri și care nu sunt 
considerate nescrise atrag nulitatea contractului în întregul său numai dacă sunt, 
prin natura lor, esențiale sau dacă, în lipsa acestora, contractul nu s-ar fi încheiat. 
 In lumina prevederilor art. 1255, alin. 2 din Codul civil in cazul în care 
contractul este menținut în parte, clauzele nule sunt înlocuite de drept cu 
dispozițiile legale aplicabile.  
 Apreciem faptul ca clauza 5 subclauza 5.2 referitoare la elaborarea PT  este 
contrara normelor imperative instituite de prevederile art. 5 alin. 4 din HG 
907/2016, in conditiile in care la implinirea termenului de 4,5 luni de la incheierea 
contractului indicatorii tehnico-economici nu au fost aprobati si autorizatia de 
construire nu a fost emisa, astfel incat nulitatea partiala a contractului urmand a fi 
opusa prestatorului pe cale de exceptie ca aparare intr-o eventuala situatie 
litigioasa. 
 Avand in vedere faptul ca autorizatia de construire nu se poate emite in 
conditiile in care indicatorii tehnico-economici actualizati nu sunt aprobati, ca efect 
al respingerii proiectului de hotarare din sedinta ordinara din data de 26.11.2020, 
iar elaborarea PT este conditionat de aprobarea prealabila a indicatorilor tehnico 
economici si de emiterea autorizatiei de construire, apreciem faptul ca nu pot fi 
achitate decat serviciile de elaborare a documentatiei necesara obtinerii 
avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire si Proiectului 
pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire PAC+POE, intrucat 
elaborarea PT in lipsa autorizatiei de construire constituie o incalcare a etapelor de 
elaborare a documentatiilor tehnico-economice, caci justificarea emiterii prealabile 
a autorizatiei de construire este determinata de conditionalitatile care pot sa le 
contina aceasta. 
 Pe cale de consecinta, apreciem faptul ca se impune numai plata sumei de 
117.215 lei reprezentand contravaloarea serviciilor de elaborare a documentatiei 



necesara obtinerii avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire 
si Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire PAC+POE. 
 In conditiile in care indicatorii tehnico-economici nu au fost actualizati, 
documentatia PAC nu poate fi folosita, iar o eventuala relicitare a proiectului 
tehnic nu mai poate avea loc in conditiile neaprobarii actualizarii devizului general.  
 Din perspectiva relatiilor contractuale incheiate cu verificatorul de proiect  
apreciem faptul ca plata serviciilor se va face proportional cu documentatiile 
verificate,  etapizat pe masura prestarii si receptionarii serviciilor, potrivit art. 8 din 
contract. 

Prin adresa inregistrata sub nr.42614/09.03.2020 a fost transmisa catre 
verificator documentatia pentru obtinere aviz ISU, documentatie restituita de catre 
verificator  la data de 27.03.2020 cu procesul verbal de predare primire inregistrat 
cu nr.53928 insotita de referatele de verificare . 

In urma adresei noastre nr.89942/25.06.2020 prin care am transmis 
documentatiile PAC si POE pentru verificare, SC Arhiline Studio SRL prin 
procesul verbal de predare primire  nr .92806/30.06.2020 ne-a predat 
documentatiile PAC+ POE insotite de referatele de verificare. 

Ulterior , ca efect al refacerii documentatiei PAC , prin procesul verbal de 
predare primire nr.201003/16.10.2020 au fost transmise  referatele de verificare. 

Art. 1.321 C. civ., secțiunea a 9-a – „Încetarea contractului”, reprezintă 
norma generală, care nu distinge între diferite contracte. Atât timp cât această 
normă nu contravine unor norme speciale sau nu există limitări exprese în lege, 
această modalitate de încetare este la dispoziția celor care o vor considera potrivită. 
 Regula simetriei se desprinde ca o componentă a principiului forței 
obligatorii a contractului, alături de consecința irevocabilității convențiilor. Ea se 
va manifesta atât la nivelul fondului, cât și la nivelul formei, stingerea contractului 
prin acord urmând întocmai aceleași condiții respectate sau impuse pentru 
formarea sa, astfel incat este in competenta consiliului local aprobarea incetarii 
contractului de finantare. 

Neaprobarea de catre Consiliul Local a incetarii contractului de finantare 
prin acordul partilor in conditiile imposibilitatii implementarii proiectului va avea 
drept consecinta, rezilierea acestuia din motive imputabile autoritatii locale. 
 Fata de cele mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art. 14, alin 
3 din contractul de finantare nr.3552/11.12.2018, incheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de 
Management, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Centru-OI 1, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia – OI 2 și UAT Municipiul Craiova, art. 1321 Cod Civil, Legea 



nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 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 
si art.129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre 
aprobare proiectul de hotarare privind  
- incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare nr. 3552/11.12.2018, 
incheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate 
de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Centru-OI 1, Organismul Intermediar al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia – OI 2 și UAT Municipiul Craiova, în 
calitate de Beneficiar in vederea finantarii prin 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 a proiectului “Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – 
Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”. 

- Restituirea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 
Administratiei(succesor in drepturi si obligatii al MDRAP) a sumei de 117.552,96 
lei reprezentand finantare nerambursabila acordata pana in prezent, in baza 
contractului de finantare nr. 3552/11.12.2018.  

- Imputernicirea Primarului municipiului Craiova sa indeplineasca 
formalitatile necesare privind incetarea contractului de finantare nr. 
3552/11.12.2018. 
 
  

Pt.Director Executiv,                                                        Intocmit, 

    Nelu Pîrvu                                  Ghitalau Cristiana 
                                                                           Roman Livia 

                                                                            Chetoiu Marius 
                                                                            Pirsoi Roxana 



  

 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 189807/ 22.12.2020 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
    Având în vedere: 

           - Referatul de Aprobare nr. 189411/22.12.2020, 

 - Raportul nr. 189416/ 22.12.2020 întocmit de Direcţia Elaborare si Implementare 
Proiecte prin care se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova 
proiectul de hotarare privind incetarea prin acordul partilor a contractului de finantare nr. 
3552/11.12.2018 aferent proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 
Casătoriilor)” 

- in conformitate cu prevederile art. 14, alin 3 din contractul de finantare 
nr.3552/11.12.2018, incheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Centru-OI 1, Organismul Intermediar al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia – OI 2 și UAT Municipiul Craiova, art. 1321 
Cod Civil, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 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 si art.129 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de 
consilier juridic. 
 
           AVIZĂM FAVORABIL 

 

        Raportul Direcţiei Elaborare si Implementare Proiecte  privind incetarea prin 
acordul partilor a contractului de finantare nr. 3552/11.12.2018 aferent proiectului 
“Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi 
cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” 

 
 
 
 Director Executiv,          Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                 consilier juridic Claudia Calucica 
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