
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare strada Braila” 
  

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.179653/2021, raportul nr.186778/2021 
al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.186900/2021 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare strada Braila”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene si Ordinului Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei  nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 
Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare strada Braila”, astfel: 
                Valoarea  totală (inclusiv TVA)     5.492.114,76 lei 

   Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA 4.672.205,48 lei 

           conform  anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR,              SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 



  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  179653 / 08.10.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ conform ordin 1333/22.09.2021 pentru obiectivul de investiții  „Modernizare 

strada Brăila” 

 
 
 
Prin contractul de servicii nr. 192241 / 29.12.2020, încheiat între Municipiul Craiova și Asocierea 

DELCAD CONSULTINGSRL– ROBRICONS SRL, având ca obiect „Modernizare și reabilitare străzi, 
alei și trotuare (ET, DALI” în Mun Craiova – Modernizare str. Bucegi, Modernizare str. Cantonului, 
Modernizare str. Viilor, Modernizare str. Craiovița, Modernizare str. Brăila, a fost elaborată documentația 
de avizare a lucrărilor de intervenții pentru strada Brăila. 

 
Conform OUG 95/06.09.2021, art.4, aln.1, lit.c), prin programul național de investiții Anghel 

Saligny, se pot finanța drumuri publice din interiorul localităților. 
În vederea aplicării la acest program național de investiții, conform normelor metodologice 

aprobate prin ordinul 1333/22.09.2021, art.6, aln.1, lit.b), este necesară aprobarea cererii de finanțare și a 
Devizului General estimativ actualizat conform model prevăzut în normele metodologice sus menționate. 

 
Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Craiova din 

luna octombrie 2021, a proiectului de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ conform ordin 1333/22.09.2021 pentru strada Brăila. 

 
 
 

PRIMAR, 
Lia – Olguța Vasilescu 

 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 186778 / 19.10.2021                                                             
 
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ conform 
ordin 1333/22.09.2021 pentru obiectivul de investiții   

„Modernizare strada Brăila” 
 
 

  

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 179653/08.10.2021 se 

propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ conform ordin 1333/22.09.2021 pentru strada Brăila. 

 

Prin contractul de servicii nr. 192241 / 29.12.2020, încheiat între Municipiul Craiova și 

Asocierea DELCAD CONSULTINGSRL– ROBRICONS SRL, având ca obiect „Modernizare 

și reabilitare străzi, alei și trotuare (ET, DALI” în Mun Craiova – Modernizare str. Bucegi, 

Modernizare str. Cantonului, Modernizare str. Viilor, Modernizare str. Craiovița, Modernizare 

str. Brăila, a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru strada 

Brăila. 

 

Conform OUG 95/06.09.2021, art.4, aln.1, lit.c), prin programul național de investiții 

Anghel Saligny, se pot finanța drumuri publice din interiorul localităților. 

În vederea aplicării la acest program național de investiții, conform normelor 

metodologice aprobate prin ordinul 1333/22.09.2021, art.6, aln.1, lit.b), este necesară 

aprobarea cererii de finanțare și a Devizului General estimativ actualizat conform model 

prevăzut în normele metodologice sus menționate. 

 

În concluzie 

 

 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din  Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, și OUG nr. 114/2018, 

propunem: 
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aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ conform ordin 

1333/22.09.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Brăila”, 

astfel: 

 

 Valoarea  totală (inclusiv TVA)     5.492.114,76 lei 

Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA 4.672.205,48 lei 

 
 

Conform anexă la prezentul raport. 

 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și    legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

  
 
 

Întocmit, 
insp. Andrei Cosmin Boarnă 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 
Semnătura: 

 



Anexa nr. 1 
la normele metodologice 

 
CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: Municipiul Craiova 

JUDEȚUL: Dolj 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

 
 

 2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): Municipiul Craiova 
Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare str. Braila 
Tip proiect: - proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: c) drumurile publice (modernizare); 

Tip investiție: - obiectiv de investiții în continuare. 

Amplasament:  
(străzi/DC/DJ/etc., localitate, U.A.T)  

Strada Braila, localitatea Craiova, UAT Municipiul 

Craiova 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 

(perioada exprimată în luni cuprinsă între data 

aprobării notei conceptuale și data încheierii 

procesului-verbal privind admiterea recepției finale) 

13 luni (1 lună proiectare, 12 luni execuție) 

Hotărârea consiliului local 
(Număr/dată) 

…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 
 (se va prezenta valoarea în lei cu TVA)  

5.492.114,76 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)  

5.386.434,94 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)  

105.679,82 

Valoare calculată conform standardului de 
cost 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA)  

1.253.780,35 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 
(se va prezenta valoarea în lei fără TVA)  

1.220.818,26 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 



 

c)  Pentru drumurile publice:  
- Tip drum: Drumuri publice din interiorul localităților; 

- Clasă tehnică: Clasă tehnică V 

- Lungime drum: 1027,00 metri; 

- Lucrări de consolidare: nu; 

- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da; 

- Trotuare: da; 

- Locurile de parcare, oprire și staționare: nu; 

- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0 
- Bretele de acces, noduri rutiere: nu; 

- Alte lucrări de arta: nu. 

 
 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului 

Strada: Târgului Număr: 26 Cod poștal: 200632 

Localitatea: Craiova Județul: Dolj 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume și prenume: Lia-Olguța Vasilescu 

Funcție: Primar 

Număr de telefon fix: 40251/416235 

Număr de telefon mobil: 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): consiliulocal@primariacraiova.ro; 
investitii@primariacraiova.ro 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: Marian Deselnicu 

Funcție: Șef  Serviciu Investiții și Achiziții 
Număr de telefon: 0749697278 

Adresă poștă electronică: investiții@primariacraiova.ro 
 

Subsemnatul Lia-Olguța Vasilescu, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al 
U.A.T. Municipiul Craiova, județul Dolj, 
Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele 

derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe 

naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii 
financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 

corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar 

putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 
Primar, 

Lia-Olguța Vasilescu  
Semnătura …………. 







MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 186900/ 20.10.2021 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:  

-Referatul de aprobare nr. 179653/08.10.2021;                     
  -Raportul nr. 186778/19.10.2021 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
conform ordin 1333/22.09.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Brăila”; 

 -În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, coroborate dispoziţiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și OUG nr. 114/2018;  

 -Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ.                  

 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  

 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 propunerea privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ conform 
ordin 1333/22.09.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Brăila”. 

 

 

Director Executiv,          Intocmit,           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 

Îmi asum responsabilitatea privind                          Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu                           legalitatea actului administrativ 

       întocmitorul înscrisului 

           Semnătura                                                            Semnătura 
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