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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                              PROIECT  
                                                                   


           HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind prelungirea contractului de finanţare nr. 2174/09.09.2011, pentru proiectul 


“Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 
municipiul Craiova”, până la data de 30.04.2017 


 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 
  Având în vedere raportul nr.118423/2016 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de 
finanţare nr. 2174/09.09.2011, pentru proiectul “Craiova Water Park-Complex de 
agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, până la data de 
30.04.2017;      
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaţiunilor finanţate 
prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.2. „Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii 
calităţii serviciilor turistice”, modificat şi completat şi Instructiunilor nr.144/10.12.2015 
şi nr.146/17.06.2016 emise de Autoritatea de Management pentru POR Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborat cu alin. 4 lit. d şi alin.6 lit.a, pct.11, 
art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală;  
 
 


HOTĂRĂŞTE: 
 
 


Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de finanţare nr.2174/09.09.2011, cod SMIS 
14794, semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul “Craiova Water Park-
Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, 
până la data de 30.04.2017, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi 
indicatorilor proiectului şi asigurării functionalităţii acestuia. 


Art.2. Se aprobă cuprinderea valorii cheltuielilor necesare finalizării proiectului 
“Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 
municipiul Craiova” din Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncţionale, în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pentru anul 2017, sumă 
care va fi cuantificată în mod real şi exact, în funcţie de valoarea lucrărilor 
realizate şi decontate la data de 31.12.2016, urmând ca suma rezultată să fie 







supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2017. 


Art.3. 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,   PT. SECRETAR, 
   Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DirecŃia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr.               /                                                                                           Se aprobă 


   Primar 
            Lia OlguŃa Vasilescu 


  
 
 
 


Vizat, 
Director executiv 


Nicolae Pascu 
 


RAPORT 
privind aprobarea prelungirii până la data de 30.04.2017 a duratei 


contractului de finanŃare nr. 2174/09.09.2011, cod SMIS 14794, semnat în 
cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul “Craiova Water Park - Complex de 


agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”  
 
 


 UAT Municipiul Craiova a depus spre finanŃare în cadrul Axei  prioritare 5, Domeniul 
major de intervenŃie 5.2., proiectul “Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în 
Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”. 
 În data de 09.09.2011 a fost încheiat contractul de finanŃare nr. 2174/09.09.2011, 
cod SMIS 14794, între Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Turismului, AgenŃia pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea 
proiectului menŃionat anterior, durata acestuia fiind conform Actului adiŃional nr.6 la 
contractul de finanŃare, de 51 luni şi 22 de zile calendaristice,  respectiv pana la data de 
31.12.2015 
 Valoare totală a proiectului este conform Actului adiŃional nr.5 la contractul de 
finanŃare nr. 2174/09.09.2011, de 84.838.109,64 lei, din care 29.302.939,27 lei finanŃare 
nerambursabilă acordată, 39.323.168,20 lei contribuŃia proprie în proiect a beneficiarului, 
iar diferenŃa de 16.212.002,17 lei TVA. MenŃionăm că in conformitate cu prevederile 
contractului de finanŃare, TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile efectuate de către beneficiar 
este suportat de la bugetul de stat. 
  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 348/30.07.2009 şi 
respectiv H.C.L. nr. 334/2010 a fost aprobată contractarea unei finanŃări rambursabile în 
valoare de 8.323.990 euro în vederea asigurării finanŃării obiectivului de investiŃii de interes 
public local din municipiul Craiova „Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în 
Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”. 
 Pentru realizarea proiectului „Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic in 
Parcul tineretului din Municipiul Craiova” a fost semnat contractul de lucrări 
19303/06.02.2013 încheiat intre Municipiul Craiova si SC DELTA ACM 93 SRL, lider al 
Asocierii  SC DELTA ACM 93 – SC POLYSTART IMPEX SRL – SC UTI GRUP SA, contract cu o 
valoare de 80.699.200 lei inclusiv TVA. 
 Conform prevederilor Actului adiŃional nr.3/23.10.2015 la contractul de lucrări nr. 
19303/06.02.2013, termenul de execuŃie a lucrărilor a fost până la data de 29.11.2015. La 
acea dată lucrările nu erau finalizate. Astfel, proiectul a fost inclus in Lista proiectelor cu 
risc de nefinalizare in anul 2015 şi a căror durată se prelungeşte după expirarea perioadei 
de eligibilitate a cheltuielilor POR 2007 – 2013.  
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 In data de 17 Noiembrie 2015 a fost aprobata, in sedinta Comitetului de Monitorizare 
a Programului Operational Regional, lista proiectelor cu risc de neimplementare in perioada 
de eligibilitate a POR 2007-2013 si ulterior, emisa decizia CMPOR din data de 19.11.2015 de 
aprobare a masurilor intreprinse de AMPOR – OI - Beneficiari, precum si a listei de proiecte a 
caror durata se prelungeste dupa expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 
2007 – 2013. Din aceasta lista a făcut parte si proiectul de fata. 


In data de 10.12.2015, Autoritatea de Management pentru POR a emis Instructiunea 
nr. 144/10.12.2015, care prevede ca toate contractele, cuprinse în „Lista proiectelor cu risc 
de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul 
unor acte adiŃionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de 
finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor 
şi indicatorilor şi în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor 
(cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).  
 


 A fost incheiat astfel Actul adiŃional nr. 7/30.12.2015 la contractul de finanŃare 
nr.2174/09.09.2011, conform căruia, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor şi 
indicatorilor proiectului şi in vederea asigurării funcŃionalităŃii acestuia, beneficiarul UAT 
Municipiul Craiova are obligaŃia realizării tuturor activităŃilor proiectului in termen de 6 luni 
de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 
30.06.2016. 
 
 In conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 144/10.12.2015, a fost emisa HCL 
nr.491/17.12.2015 prin care a fost aprobata finalizarea pana la data de 30.06.2016 a 
proiectului cu titlul: “Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul 
Tineretului din Municipiul Craiova”, depus spre finanŃare in cadrul Axei  prioritare 5, 
Domeniul major de intervenŃie 5.2., cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor 
asumati cat si includerea in lista de proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului de fata. 
 De asemenea, prin HCL nr.491/17.12.2015 a fost aprobată valoarea estimată a 
cheltuielilor neeligibile necesare finalizării proiectului, în cuantum de 24.673 mii lei.  
 
 La data prezentă lucrările aferente obiectivului de investiŃii nu sunt finalizate. 


Până la data de 08.06.2016, din valoarea totală a proiectului de 84.838.109,64 lei, a 
fost achitată suma totală de 66.914.836,09 lei inclusiv TVA, reprezentând: 
- 64.858.263,20 lei – lucrări, din valoarea totală a contractului de lucrări de 


80.699.200,00 lei;  
- 53.921,92 lei - dirigenŃie şantier, din valoarea totală a contractului de 72.835,81 lei; 
- 1.159.738,08 lei – proiectare; 
- 436.272,74 lei – cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor obiectivului (energie CEZ,  


Distrigaz şi branşament apă); 
- 400.157,93 lei – cote legale către ISC; 
- 4.275,72 lei – publicitate obligatorie a proiectului; 
- 2.206,50 lei – avize. 


 
De asemenea, pentru cheltuielile eligibile efectuate până in prezent au fost depuse un 


număr de 12 Cereri de rambursare, in sumă totală de 55.335.581,27 lei inclusiv TVA 
(44.625.468,78 lei fără TVA şi 10.710.112,49 lei TVA). 
 Din cele 12 cereri de rambursare depuse au fost incasate primele 9, suma totală 
incasată aferentă acestora fiind, având in vedere că proiectul este finanŃat in procent de 
50% conform contractului de finanŃare incheiat, de 24.348.243,51 lei (16.451.519,89 lei fără 
TVA şi 7.896.727,62 lei TVA) 
 Astfel, cererile de rambursare nr.10, 11 şi 12 in sumă totală de 14.297.497,93 lei 
inclusiv TVA, depuse in datele de 29.06.2015,  30.09.2015 şi respectiv, 29.01.2016 sunt in 
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prezent neincasate. MenŃionăm că, după deducerea contribuŃiei proprii a beneficiarului, 
suma de incasat este de 8.532.377,80 lei inclusiv TVA. 
 
 Prin adresa AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia nr.19763 
/26.10.2015, inregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.159128/27.10.2015, şi ca 
urmare a intâlnirii din data de 03.11.2015, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
AdministraŃiei Publice, la care au participat din partea MDRAP, dna Adela Voicu, Director 
adj in cadrul DirecŃiei Generale PlăŃi MDRAP şi dna LuminiŃa Zezeanu, Consilier AM POR al 
Ministrului, beneficiarul proiectului a fost inştiinŃat că până la clarificarea stadiului 
cercetării penale pentru Dosarul 54/P/2014 al DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie – Serviciul 
Teritorial Craiova, şi in conformitate cu prevederile InstrucŃiunii AM POR nr.141, Cererile de 
rambursare aferente proiectului Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic in 
Parcul Tineretului din Municipiul Craiova, vor fi suspendate. 


 
Facem de asemenea următoarele precizări: 
1. Conform prevederilor InstrucŃiunii nr.134/2015, emisă de AM POR Ministerul Dezvoltării 


Regionale şi AdministraŃiei Publice, termenul limită până la care beneficiarii pot plăti 
cheltuielile efectuate in cadrul proiectelor finanŃate prin POR 2007 – 2013 este 31 
decembrie 2015. Această dată reprezintă şi data limită a eligibilităŃii cheltuielilor, nicio 
cheltuială efectuată după această dată nemaiputând fi solicitată la rambursare; 


 
2. Nefinalizarea proiectului şi implicit faptul că acesta va fi nefuncŃional până cel târziu la 


data limită stabilită de Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice, va 
atrage obligaŃia beneficiarului de a returna finanŃarea nerambursabilă primită până in 
prezent, in sumă totală de 24.348.243,51 lei (contravaloarea incasată a cererilor de 
rambursare de la 1 la 9); 


 
3. Prin continuarea proiectului conform contractului de finanŃare, şi respectarea 


prevederilor contractului şi cererii de finanŃare, acestea fiind in continuare aplicabile, 
UAT Municipiul Craiova a depus cereri de rambursare pentru cheltuielile eligibile 
efectuate până la data de 31.12.2015, plata acestora fiind insa suspendată până la 
finalizarea Dosarului 54/P/2014 DNA; Cheltuielile efectuate dupa data de 31.12.2015 sunt 
considerate neeligibile şi sunt asigurate in totalitate din surse proprii ale beneficiarului.  


 
4. In conformitate cu prevederilor art. 11.1 alin 4 din contractul de lucrări nr. 


19303/06.02.2013, „Daca lucrările sunt executate cu intârziere iar acest fapt conduce la 


pierderi parŃiale sau totale ale sumelor nerambursabile la care Municipiul Craiova are 


dreptul prin contractul de finanŃare nr.2174/09.09.2011, incheiat cu AM POR şi ADR Sud-


Vest Oltenia, aceste sume vor fi recuperate de la executant până la valoarea maximă a 


finanŃării nerambursabile”. Termenul iniŃial de execuŃie a lucrărilor a fost conform 
contractului de lucrări, de 32 luni. Prin actul adiŃional nr.1/01.03.2013 la contractul de 
lucrări s-a convenit reducerea acestuia cu 6 luni calendariestice, de la 32 luni la 26 luni.  
Prin actul adiŃional nr. 2/06.04.2015 la contractul de lucrări s-a convenit o prelungire a 
perioadei de execuŃie a lucrărilor cu 6 luni, revenindu-se astfel la durata iniŃială de 32 
luni, termenul de finalizare devenind astfel 27 octombrie 2015. Ca urmare a unei alte 
solicitări a executantului, confirmata de dirigintele de santier prin raportul special, 
Municipiul Craiova in calitate de beneficiar, a acceptat o noua prelungire a duratei de 
executie. Astfel, in data de 23.10.2015 a fost încheiat Actul adiŃional nr. 3 la Contractul 
de lucrări nr. 19303 /06.02.2013,  prin care s-a convenit  prelungirea cu 33 de zile 
calendaristice a duratei de executie aferenta contractului de lucrări, respectiv până la 
data de 29.11.2015. 
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5. In situaŃia finalizării proiectului conform obligaŃiilor asumate prin contractul de 


finanŃare, proiectul fiind astfel funcŃional, şi in funcŃie de modul de finalizare al 
Dosarului 54/P/2014 al DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie – Serviciul Teritorial Craiova, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice poate solicita Comisiei 
Europene, până cel târziu in anul 2019, rambursarea cererilor de rambursare suspendate;  


 
6. După finalizarea şi recepŃionarea lucrarilor sunt prevazute a avea loc o serie de activitati, 
respectiv  publicitatea finala a proiectului (comunicat de presă, panouri pentru amplasarea 
permanenta vizibilitate proiect) precum şi obŃinerea tuturor autorizaŃiilor/ avizelor/ 
licenŃelor de funcŃionare necesare.  
 
 Luând in considerare stadiul fizic de implementare a proiectului, ritmul execuŃiei 
lucrărilor (in perioada ianuarie – iunie 2016 a fost depusă şi aprobată o singură situaŃie de 
lucrări in sumă de 5.197.960,81 lei inclusiv TVA, reprezentând procentual 6,44% din valoarea 
contractului) precum şi ceilalŃi factori: 


- deschiderea procedurii de insolvenŃă împotriva S.C POLYSTART IMPEX SRL, 
CUI 6847927, dosar nr.4050/63/2016, asociat in cadrul contractului de 
lucrări incheiat pentru implementarea proiectului; 


- solicitarea de reziliere nr.24/03.06.2016 inregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova cu nr.101119/06.06.2016 a arhitectului şef al proiectului; 


- documentaŃii de proiectare incomplete (DE faŃada nord Obiect 3, proiect 
imprejmuire zonă acces Obiectele 1, 2 şi 3); 


- InfiltraŃii apă in subsolul Obiectului 3; 
- intârzieri ale executantului in procurarea unor echipamente şi utilaje şi in 


execuŃia lucrărilor; 
- după finalizarea lucrarilor sunt prevazute a avea loc o serie de activitati, 


respectiv  publicitatea finala a proiectului (comunicat de presă, panouri 
pentru amplasarea permanenta vizibilitate proiect), obŃinerea tuturor 
autorizaŃiilor/avizelor/licenŃelor de funcŃionare necesare, precum şi 
angajarea personalului necesar funŃionării Water Parkului, 


 rezultă că până la data de 30.06.2016, data finalizarii perioadei de implementare a 
proiectului conform ultimului act aditional la contractul de finantare, activitatile 
proiectului nu au putut fi finalizate şi obiectivele şi rezultatele proiectului nu au putut fi 
atinse. 
 
 Având in vedere cele menŃionate anterior, precum şi faptul că nefinalizarea 
proiectului şi implicit faptul că acesta va fi nefuncŃional până cel târziu la data limită 
stabilită de Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice, va atrage obligaŃia 
beneficiarului de a returna finanŃarea nerambursabilă primită in cadrul proiectului, in sumă 
totală de 24.348.243,51, proiectul a fost inclus in Lista proiectelor cu risc de nefinalizare 
până la data de 30.06.2016 şi respectiv in Lista proiectelor ce pot fi declarate 
nefuncŃionale, aprobată in şedinŃa Comitetului de Monitorizare a Programului Operational 
Regional din mai 2016. 
 


În data de 17.06.2016 a fost emisă Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016 pentru 
încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se 
finalizează în perioada acordată urmare aplicării InstrucŃiunii AMPOR 144/2015, în scopul 
îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării 
funcționalității acestora. 


Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016 prevede faptul că toate contractele care nu se 
finalizează în perioada acordată urmare aplicării InstrucŃiunii AMPOR 144/2015 vor putea 
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face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou 
termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în 
vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în 
cadrul proiectelor), astfel: 
 


- pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate 
acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 
678/2015 cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la termenele pe care 
AMPOR trebuie să le respecte la transmiterea DeclaraŃilei finale de cheltuieli şi a 
Raportului final de implementare; 


- pentru proiectele cu o valoare totală de cel puŃin 5 mil. Euro, incluse în Lista 
proiectelor care pot fi declarate nefuncŃionale, prelungirea se poate acorda până cel 
mai târziu 31 decembrie 2018, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu 
modificările şi completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR 
trebuie să le respecte în privinŃa proiectelor nefuncŃionale; 


 
- actele adiționale vor fi însoțite, printre alte documente, de Hotărârea Consiliului local 


prin care se aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menŃionate anterior; 
în situaŃia în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista 
proiectelor ce pot fi declarate nefuncŃionale, hotărârea va cuprinde şi menŃiunea 
referitoare la nefuncŃionalitatea proiectului şi  precizarea  că valoarea  necesară 
finalizării acestora  va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu; 


 
-  Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care 
acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din 
Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia; 


 
InstrucŃiunea menŃionată a fost transmisă Municipiului Craiova prin adresa 


înregistrată sub nr.108138/21.06.2016. Prin aceasta s-a comunicat că în vederea încheierii 
unui act adiŃional pentru acordarea unui nou termen de finalizare autoritatea locală are  
obligativitatea de a transmite, până la data de 22.06.2016, documentele solicitate conform 
instrucŃiunii pentru proiectele menŃionate în adresa ADR SUD VEST OLTENIA din data de 
17.06.2016 privind Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncŃionale şi a căror durată se 


prelungeşte după expirarea perioadei acordate potrivit InstrucŃiunii AMPOR nr. 144/2015. 
Precizăm că la punctul 2 din Instrucțiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016 se statuează că 


după primirea acesteia, OI-urile împreună cu beneficiarii, vor pregăti actele adiŃionale, 
astfel încât acestea să fie transmise AMPOR,  semnate de beneficiari şi de OI-uri  până cel 
mai târziu la data de 24.06.2016. 


În atare situaŃie, luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la 
AMPOR-OI-Beneficiari,  pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de 
cel putin 5 milioane Euro (după caz) precum şi a Listei de proiecte care pot fi declarate 
nefuncŃionale şi a căror durată se prelungeşte după expirarea perioadei acordate potrivit 
InstrucŃiunii AMPOR nr. 144/2015, având în vedere Instructiunea nr.146/17.06.2016 
Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Craiova a semnat actul adiŃional nr.8 la 
contractul de finanŃare nr.2174/09.09.2011, care a fost înregistrat la Agentia pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu adresa nr.109.149/22.06.2016 împreună cu 
toate documentele solicitate prin actul normativ menŃionat. 
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 La articolul III din actul adiŃional au fost stipulate următoarele condiŃii şi termene 
în care acesta îşi produce efectele juridice urmărite: 
 „ (1) Termenul menŃionat la art I din prezentul act adiŃional se acordă sub 
condiŃia transmiterii până la data de 30.09.2016, la OI, a Hotărârii Consiliului local prin 
care se aprobă prelungirea contractului de finanŃare până cel mai târziu 31.12.2018 şi  
cheltuielile estimate legate de acesta. 
 (2)Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local devine anexă la actul 
adiŃional.  
 (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local în termenul mentionat la alin. (1) al 
prezentului articol determină desfiinŃarea retroactivă a actului adiŃional.” 


 
Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.2 lit.b) şi 


alin.(4),si art.115 alin.1 din Legea 215/2001 republicata, modificata si completata privind 
administraŃia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 273/29.06.2006 privind finanŃele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 759/2007 privind regulile 
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele 
operaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul de cheltuieli eligibile 
pentru domeniul major de intervenŃie 5.2.  „Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităŃii 
serviciilor turistice”, cu modificările si completările ulterioare, cat si in conformitate cu 
prevederile Instructiunilor nr. 144/10.12.2015 şi nr. 146/17.06.2016 emise de AM POR 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice şi contractului de finanŃare 
nr.2174/09.09.2011, prin prezentul raport supunem aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele:  


 
1. prelungirea până la data de 30.04.2017 a duratei contractului de finanŃare nr. 


2174/09.09.2011, cod SMIS 14794, semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul 
“Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul 
Craiova” în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului si în 
vederea asigurării functionalitătii acestuia. 


 
2. Cuprinderea valorii cheltuielilor necesare finalizării proiectului “Craiova Water 


Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” din 
Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncŃionale, în Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Craiova pentru anul 2017, sumă care va fi cuantificată în mod real şi exact, 
în funcŃie de valoarea lucrărilor realizate şi decontate la data de 31.12.2016, urmând ca 
suma rezultată să  fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova odată cu 
adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2017.  


           
Pt. Director executiv       


    Oana Rădulescu                     
 
 


Manager AchiziŃii    Asistent Manager proiect   Manager tehnic         Manager financiar 
Mioara Paduraru                Andreea Iancu  Viorel Florescu            Marius Chetoiu 
 
 


Avizat pentru legalitate, 
Consilier juridic Bosoteanu Dana 
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