
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
      PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1/2012 

referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Dezvoltarea 
transportului ecologic în municipiul Craiova” 

         
  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.09.2013;  
   Având în vedere raportul nr.139489/2013 al Direcţiei Elaborare şi Implementare 
Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.1/2012 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”; 

  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, 
modificată şi completată şi Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi Ministrului Finanţelor Publice nr.1360/1938/2011 privind aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri 
integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor — poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007—
2013; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, 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 modificarea art.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului   

Craiova nr.1/2012, care va avea următorul conţinut: 
„Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a valorii contribuţiilor la cheltuielile proiectului, după cum urmează: 
 - 651.886,77 lei, echivalentul a 151.443,08 euro (1 euro=4,3045 lei), 
reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2 % din 
valoarea totală eligibilă a proiectului; 
- 2.139.451,86 lei, echivalentul a 497.026,79 euro (1 euro=4,3045 lei), 
reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile; 
- 513.468,45 lei, echivalentul a 119.286,43 euro (1 euro=4,3045 lei), 
reprezentând T.V.A. aferent cheltuielilor neeligibile.” 

   Art.2.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) aferente proiectului care pot să 
apară în timpul implementării, precum şi resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 



   Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             INIŢIATOR,  AVIZAT, 
               PRIMAR,   SECRETAR, 
   Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Biroul Management Financiar 
Nr.  139489/2013 

                                                                          Se aprobă, 
                                                                          Primar, 

                                                                          Lia Olguţa Vasilescu                                              
 
 
               
                                                          

RAPORT 
privind modificarea H.C.L. nr. 1/26.01.2012 pentru aprobarea proiectului 

“DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI ECOLOGIC ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” 
 
 

Proiectul „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova” face 
parte din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Craiova, propus spre 
finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 1 - Sprijinirea 
dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere. 

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Craiova 
nr. 1/26.01.2012 şi îşi propune reducerea emisiilor poluante prin încurajarea folosirii 
mijloacelor de transport ecologice, respectiv: tramvai, autovehicule electrice, biciclete şi 
va contribui la descongestionarea traficului, dar şi la reducerea emisiilor poluante ceea 
ce va crea premisele unei dezvoltări economice şi sociale durabile. 

Valoarea totală aprobată este de 35.247.259 lei, inclusiv TVA, iar finanţarea 
nerambursabilă constă în 98% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv suma de  
27.895.329,56 lei la data aprobării proiectului. Cererea de finanţare a fost depusă la 
începutul anului 2012 la Agenţia de Dezvoltare Regională SV Oltenia şi evaluată  atât 
din punct de vedere al conformităţii, cât şi din punct de vedere tehnico – financiar. La 
acest moment, proiectul este aprobat şi se află în etapa de efectuare a vizitei 
precontractuale. 

Ca urmare a clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, în conformitate cu 
Nota Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional din data de 
06.08.2012 pentru aplicarea H.G. nr. 1135/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. 
nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale pentru axa prioritară “Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 
1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniile Poli de Creştere şi Poli de 
Dezvoltare Urbană ,s-a refăcut bugetul proiectului ca urmare a modificărilor referitoare 
la eligibilitatea TVA. Astfel, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugată nedeductibilă este 
eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale. 
Pentru a fi eligibilă, cheltuiala trebuie sa fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în 
cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale. 



Ca urmare a aplicării hotărârii de guvern, se modifică valoarea cheltuielilor eligibile şi, pe cale 
de consecinţă, contribuţia proprie a bugetului local la cheltuielile proiectului şi asistenţa financiară 
nerambursabilă solicitată. În acest caz, sursele propuse pentru finanţarea investiţiei sunt: 

 Fonduri proprii: 3.304.807,07 lei, respectiv 767.756,31 euro, compusă din 
contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in procent de 2% din valoarea totală eligibilă 
a proiectului, respectiv 651.886,77 lei, cheltuielile neeligibile în sumă de 2.139.451,86 
lei şi TVA aferent acestora în sumă de 513.468,45 lei. 

Fonduri nerambursabile: 31.942.451,93 lei, respectiv 7.420.711,33 Euro, 
reprezentând finanţare nerambursabilă în procent de 98% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) 
din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările 
şi completările ulterioare, Ordinului comun al MDLPL - MEF nr. 1360/1938/2011 
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 
interventie "Planuri integrate de dezvoltare urbana" al axei prioritare "Sprijinirea 
dezvoltarii durabile a oraselor — poli urbani de crestere" din cadrul Programului 
operational regional 2007—2013, prin prezentul raport supunem aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  

• Modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
3/26.01.2012, care va avea următorul conţinut: 

 „Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliul Local al Municipiului Craiova 
a valorii contribuţiilor la cheltuielile proiectului, după cum urmează: 

a) 651.886,77 lei, echivalentul a 151.443,08 euro (1 euro = 4,3045 lei), 
reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului; 

b) 2.139.451,86 lei, echivalentul a 497.026,79 euro (1 euro = 4,3045 lei), 
reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile. 

c) 513.468,45 lei, echivalentul a 119.286,43 euro (1 euro = 4,3045 lei), 
reprezentând TVA aferent cheltuielilor neeligibile.” 

• Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile, cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul 
implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare implementării optime 
a proiectului în condiţiile rambursării  ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente 
structurale. 

 
Director executiv, 

 
Sef Birou, 

Mihăiţă Fetoiu Alina Roşca 
  

 
 
 

 Întocmit, 
                                                               insp. Marius Chetoiu 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
       
 

HOTĂRÂREA NR. 1 
privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Dezvoltarea transportului 

ecologic în municipiul Craiova” 
         

  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2012;  

  Având în vedere raportul nr.9080/2012 al Direcţiei Elaborare şi Implementare 
Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Dezvoltarea 
transportului ecologic în municipiul Craiova” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5, 6, 7, 8 şi 9/2012; 

  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, 
modificată şi completată şi Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi Ministrului Finanţelor Publice nr.1360/1938/2011 privind aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri 
integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor — poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007—
2013; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e şi art.61 
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Dezvoltarea transportului ecologic în 

municipiul Craiova”, cu valoarea totală de 35.247.259 lei, pentru solicitarea unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional Axa 
prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, 
prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intrevenţii „Dezvoltarea 
transportului ecologic în municipiul Craiova”, având următorii indicatori 
tehnico-economici: 

• Valoarea totală  a investiţiei                  35.229.899 lei  (8.195.672 Euro) 
     (inclusiv TVA) 
din care: 
• Valoarea construcţii + montaj (C+M)  31.237.626 lei  (7.256.971Euro) 
     (inclusiv TVA) 
   (1 Euro=4,3045 lei) 

            prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
contribuţiilor, după cum urmează: 

- 569.292,44 lei, (132.255,19 euro), reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile 
eligibile, în procent de 2 % din valoarea totală eligibilă a proiectului; 

- 6.782.637 lei, (1.575.708,45 euro), reprezentând T.V.A. ce se va recupera de la 
bugetul de stat. 

   Art.4.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) aferente proiectului care pot să 
apară în timpul implementării, precum şi resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

   Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

               Constantin URSU          Nicoleta MIULESCU 
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