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RAPORT 
privind aprobarea prelungirii până la data de 31.12.2018 a duratei contractului de  


finanţare nr.5046/27.02.2015 pentru proiectul “Amenajarea de parcuri și grădini în 
Municipiul Craiova  - Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919 


 
 
 


UAT Municipiul Craiova implementeaza proiectul: “Amenajarea de parcuri și grădini în 
Municipiul Craiova  - Parcul Nicolae Romanescu” în cadrul Programului OperaŃional Regional 
2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", 
în baza contractului de finanŃare nr. 5046/27.02.2015, încheiat cu Ministerul Dezvoltarii 
Regionale și Administratiei Publice - Autoritate de Management și Agentia pentru Dezvoltare 
Regională SV Oltenia - Organism Intermediar. 
           


Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii urbane din 
Municipiul Craiova care să asigure atât coservarea și perpetuarea moștenirii cultural-istorice și 
arhitecturale a orașului, cât și creșterea calităţii vieţii și atractivităţii orașului atât pentru 
populaţia locală cât și pentru persoanele aflate în tranzit. 
            


S-au propus următoarele categorii de lucrări: 
• reabilitare/recondiţionare cascade și căderi de apă existente; 
• reabilitare și reintegrarea variatelor elemente specifice de mobilier urban – 


bănci,pubele, stâlpi de iluminat, grupuri sanitare, etc.; 
• montare sisteme de irigare automată; 
• montarea de fântâni cu apă potabilă cu model specific istoricului obiectivului, 


precum și recondiţionarea celor existente; 
• realizare reţele de drenuri; 
• reamenajarea și reabilitarea structurii de alei pietonale; 
• reamenajarea /recondiţionarea intrărilor în parc și a împrejmuirii; 
• reabilitarea elementelor tip construcţie existente – casa grădinarului, pavilioane 


rustice, glorieta, pavilion debarcader; 
• instalarea unui sistem de supraveghere video cu dispecerat, precum și signalistica 


de siguranţă și securitate în exploatare, etc. 
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La data de 09.10.2015 a fost încheiat contractul de lucrări nr.150518 cu Asocierea SC 
MITLIV EXIM SRL- SC CIVITAS SYSTEMS SRL- SC R&A PARTNERS SRL în valoare de 47.300.000lei 
fără TVA. Durata de execuţie a lucrărilor a fost de 4 luni de la data primirii ordinului de 
începere a lucrărilor.  


Anterior semnării contractului mai sus menţionat, Consiliul local al Municipiului Craiova, 
prin HCL nr. 341/08.09.2015, a aprobat suportarea  de la bugetul local al Municipiului Craiova a 
cheltuielilor efectuate începând cu data de 01.01.2016 pentru finalizarea proiectului 
“Amenajarea de parcuri și grădini în Municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu”. 


 
În data de 16.10.2015 pentru prestarea serviciilor de asistenŃă tehnică pentru verificarea 


execuŃiei lucrărilor prin diriginŃi de şantier pentru obiectivul “Amenajarea de parcuri şi grădini 
în Municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu” a fost semnat contractul de servicii nr.154158 
cu SC FUCOMAR PROCONSULTING SRL, în calitate de prestator.  


Ca urmare a neîndeplinirii obligaŃiilor contractuale asumate de către prestatorul  SC 
FUCOMAR PROCONSULTING SRL, prin notificarea nr.178753 începând cu data de 27.11.2015, s-a 
reziliat de drept contractul de servicii mai sus menţionat. 


Prin dispoziţia nr.9866/27.11.2015, beneficiarul a desemnat următoarele persoane: 
ing.Pătru Iulian – construcţii civile, ing.Vîlcea Costel – infrastructura tehnico-edilitară, ing.Dobre 
Nicolae-drumuri, poduri și piste de aviaţie, să desfășoare activitatea de dirigenţie de șantier 
pentru urmărirea execuţiei lucrărilor.  
 Precizăm că asigurarea serviciilor de asistenŃă tehnică pentru verificarea execuŃiei 
lucrărilor prin diriginŃi de şantier de către beneficiar a fost o soluţie temporară până la data de 
31.12.2015, imperios necesară pentru creșterea gradului de  absorbţie a fondurilor europene. 
  
          Dat fiind faptul că, derularea contractului de lucrări nr. 150518/09.10.2015 s-a  făcut și 
în anul 2016, proiectul “Amenajarea de parcuri și grădini în Municipiul Craiova – Parcul Nicolae 
Romanescu” a fost inclus în Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de 
eligibilitate a POR 2007-2013, aprobată în ședinţa Comitetului de Monitorizare a Programului 
Operaţional Regional din 17 noiembrie 2015. 


În data de 10.12.2015, Autoritatea de Management pentru POR a emis Instructiunea nr. 
144/10.12.2015, care prevedea că 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 funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în 
cadrul proiectelor).  
 A fost încheiat astfel Actul adiŃional nr. 4/30.12.2015 la contractul de finanŃare nr. 
5046/27.02.2015, conform căruia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor 
proiectului şi în vederea asigurării funcŃionalităŃii acestuia, beneficiarul UAT Municipiul Craiova 
are obligaŃia realizării tuturor activităŃilor proiectului în termen de 6 luni de la data finalizării 
perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30.06.2016. 
 În conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 144/10.12.2015, a fost emisa HCL 
nr.488/17.12.2015 prin care a fost aprobată finalizarea până la data de 30.06.2016 a proiectului 
cu titlul: „Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova -Parcul Nicolae Romanescu”, 
depus spre finanŃare în cadrul Axei  prioritare 1, Domeniul major de intervenŃie 1.1., cu 
atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumaţi cât și includerea în lista de proiecte cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2016 a proiectului de faţă. 
 De asemenea, prin HCL nr. 488/17.12.2015 a fost aprobată valoarea estimată a 
cheltuielilor neeligibile necesare finalizării proiectului, în cuantum de 40.414.456,94 lei.   
 
 Prin Actul Adiţional nr.1/2015 la contractul de lucrări nr.150518/09.10.2015 a fost 
suspendată executarea lucrărilor începând cu data de 01.01.2016 până la data încheierii 
contractului de servicii de asistenţă tehnică pentru verificarea execuŃiei lucrărilor prin diriginŃi 
de şantier. 
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 La data de 11.02.2016 a fost încheiat contractul de servicii nr.25303 cu SC IRIMAT CONS 
SRL pentru servicii de asistenŃă tehnică pentru verificarea execuŃiei lucrărilor prin diriginŃi de 
şantier iar în data de 23.02.2016, executantul a primit ordinul nr.32519 de reîncepere a 
lucrărilor și totodată a fost reluată și activitatea executantului conform Actului Adiţional 
nr.2/2016. 
 Date fiind problemele întâmpinate de executant în perioada 20.10.2016-27.11.2015 prin 
lipsa din șantier a diriginţilor, a fost încheiat Actul Adiţional nr.3/2016 prin care durata de 
execuţie a lucrărilor a fost prelungită cu un număr de 38 zile calendaristice.  


În data  de 19.05.2016 SC MITLIV EXIM SRL a transmis adresa nr.53 înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub numărul 89964/19.05.2016 prin care se solicită prelungirea termenului 
de execuţie a lucrărilor la obiectivul “Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova - 
Parcul Nicolae Romanescu” cu 60 de zile calendaristice, invocând motive neimputabile 
executantului și care îl îndreptăţesc pe acesta să beneficieze de o prelungire a duratei de 
execuţie a contractului menţionat în conformitate cu dispoziţiile art.14.1 din acesta.  


În urma analizei motivelor invocate și luând în considerare Raportul special al dirigintelui 
de șantier nr.11341/23.05.2016, au fost încheiate succesiv Actele Adiţionale nr.4/2016 şi 
5/2016 prin care durata de execuţie a lucrărilor a fost prelungită cu 60 de zile. 


 
Cauzele care au condus la întârzieri în derularea contractului de lucrări au fost: 
- rezilierea contractului cu firma care trebuia să asigure prestarea serviciilor de asistenŃă 


tehnică pentru verificarea execuŃiei lucrărilor prin diriginŃi de şantier și reluarea procedurii de 
achiziţie respectiv semnarea unui nou contract care să asigure prestarea respectivelor servicii; 


-lipsa detaliilor de execuţie, dat fiind faptul că   proiectul constă în lucrări de reabilitare 
care iniţial nu au putut fi descrise în mod amănunţit ele fiind identificate decât prin lucrări de 
intervenţie ulterioare ale executantului ( desfaceri, deschideri, demolări parţiale etc) în funcţie 
de care revine proiectantului obligaţia de a elabora detalii de execuţie piese scrise și desenate 
în care să fie tratate problemele de restaurare și reabilitare; 


-sistare parţială a lucrărilor de către Ministerul Culturii în vederea desfășurării anumitor 
proceduri specifice pentru protejarea vegetaţiei; 


-solicitarea de către dirigintele de șantier atestat pentru monumente istorice a unui 
raport de expertiză realizat de un expert atestat; 


 
La acestă dată sunt în curs de soluţionare următorele probleme:  
-pentru gardul ce împrejmuiește adăpostul de păsări de la intrarea în parc se așteaptă 


avizul Ministerului Culturii solicitat de autoritatea locală prin adresa nr.76966/27.04.2016. 
-sunt în curs de elaborare de către proiectant detalii de execuţie privind: 


• traversarea/subtraversare lac pentru cabluri electrice și conducte de apă în 
zona pod suspendat și zona insulă; 


• traversare cabluri electrice pod zona debarcader; 
• restaurare arocamente, plan de identificare/detalii; 
• balustrade de protecţie din fier forjat în zona debarcaderului; 
• relocarea traselui și stabilirea sistemului rutier pentru aleile 5,6,8,29; 


- stabilirea modalităţii de achiziţie a lucrărilor/materialelor care nu se regăsesc în oferta 
iniţială.  


  
 În ceea ce privește valoarea lucrărilor executate și decontate în cadrul contractului de 


lucrări 150518/09.10.2015 aferent proiectului de faţă, aceasta este de 25.735.188 lei cu TVA și 
reprezintă 48% din totalul lucrărilor contractate. 


Valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului este de 14.062.272,83 lei, din 
care: 


-lucrari     13.410.813,48 lei 
-servicii proiectare           7.720,24 lei 
-servicii asistenţă proiectare         1.513,92 lei 
-servicii dirigenţie de șantier       71.280,00 lei  
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-cote legale        440.152,64 lei 
-publicitate obligatorie      130.792,55 lei 
 


 MenŃionăm că după finalizarea şi recepŃionarea lucrărilor sunt prevăzute a avea loc o serie 
de activităţi, respectiv  publicitatea finală a proiectului (comunicat de presă, panouri pentru 
amplasarea permanenta vizibilitate proiect, autocolante și cataloage de prezentare) precum şi 
obŃinerea tuturor autorizaŃiilor/avizelor de funcŃionare necesare. 
  
 Având în 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 în cadrul proiectului, în sumă totală de 13.722.877,09 lei 
(contravaloarea încasată a cererilor de rambursare nr. 1 și 2), proiectul a fost inclus în Lista de 
proiecte care pot fi declarate nefuncţionale și a căror durată se prelungește după expirarea 
perioadei acordate potrivit Instrucţiunii 144/2015, aprobată în şedinŃa Comitetului de 
Monitorizare a Programului Operational Regional din 24 mai 2016.  
 


În data de 17.06.2016 a fost emisă Instrucţiunea nr. 146/22.06.2016 pentru încheierea 
actelor adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare 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 funcţionalităţii acestora 


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


a) 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; 


b) 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 pivinŃa 
proiectelor nefuncŃionale 


c) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puţin 5 mil Euro, neincluse în Lista 
proiectelor care pot fi declarate nefuncŃionale, prelungirea se va acorda în aceleași 
condiţii cu cele descrise la lit.a). 


2.a) 
- 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; 
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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.5 la contractul de 
finanŃare nr. 5046/27.02.2015 care a fost înregistrat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia cu adresa nr.7397/23.06.2016 împreună cu toate documentele solicitate 
prin actul normativ menŃionat. 
 La articolul III din actul adiŃional au fost stipulate următoarele condiŃii şi termene în 
care acesta îşi produce efectele juridice urmărite: 
 „ (1) Termenul menţionat la art I din prezentul act adiţional se acordă sub condiţia 
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 și  cheltuielile 
estimate legate de acesta. 
 (2)Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local devine anexă la actul 
adiţional.  
 (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local în termenul mentionat la alin. (1) al 
prezentului articol determină desfiinţarea retroactivă a actului adiţional.” 
 


Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.2 lit.b) şi alin.(4), și 
art.115 alin.1 din Legea 215/2001 republicată, modificată și completată privind administraŃia 
publică locală, 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 în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul 2368/1058/1501/2012 privind aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie 1.1 „Planuri integrate 
de dezvoltare urbană”, axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani 
de creştere”, cu modificările si completările ulterioare cât și în conformitate cu prevederile 
Instructiunii nr.146/17.06.2016 emise de AMPOR, prin prezentul raport supunem aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:  


ART 1. Prelungirea până la data de 31.12.2018 a duratei contractului de finanţare nr. 
5046/27.02.2015 pentru proiectul cu titlul “Amenajarea de parcuri și grădini în Municipiul 
Craiova – Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919, Axa prioritara 1, domeniul de intervenŃie 
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și 
indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. 
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ART 2. Cuprinderea valorii cheltuielilor necesare finalizării proiectului “Amenajarea de 
parcuri și grădini în Municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu” din Lista proiectelor ce pot 
fi declarate nefuncŃionale, în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pentru anii 
2017 respectiv 2018, sume care vor fi cuantificate în mod real și exact, în funcţie de valoarea 
lucrărilor realizate și decontate la data de 31.12.2016, urmând ca sumele rezultate să fie 
supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova odată cu adoptarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale anilor respectivi. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                              PROIECT  
                                                                   


           HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind prelungirea contractului de finanţare nr.5046/27.02.2015 pentru proiectul 
cu titlul “Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova-Parcul Nicolae 


Romanescu”, până la data de 31.12.2018 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 
  Având în vedere raportul nr.118166/2016 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de 
finanţare nr.5046/27.02.2015 pentru proiectul cu titlul “Amenajarea de parcuri şi grădini 
în Municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, până la data de 31.12.2018;      
 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 în cadrul operaţiunilor finanţate 
prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului 
2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru 
domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, axa 
prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, cu 
modificările si completările ulterioare şi Instructiunii nr.146/17.06.2016 emise de 
Autoritatea de Management POR; 
 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.5046/27.02.2015 pentru 
proiectul cu titlul “Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova-
Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919, Axa prioritară 1, domeniul de 
intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, până la data de 
31.12.2018, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor 
proiectului şi asigurării funcţionalităţii acestuia. 


Art.2. Se aprobă cuprinderea valorii cheltuielilor necesare finalizării proiectului 
“Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova-Parcul Nicolae 
Romanescu” din Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncţionale, în bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pentru anii 2017, respectiv 2018, 
sume care vor fi cuantificate în mod real şi exact, în funcţie de valoarea lucrărilor 
realizate şi decontate la data de 31.12.2016, urmând ca sumele rezultate să fie 







supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale anilor respectivi. 


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 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





