
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
 

 
                                           HOTĂRÂREA NR.______ 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2013 

referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, în 
valoare de 32.283.000 lei 

 
 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 17.01.2014; 

 Având în vedere  raportul nr.4360/2014 întocmit de Direcţia Economico – 
Financiară privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.47/2013 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, în 
valoare de 32.283.000 lei; 

În temeiul art.36, alin.2 lit.b coroborat cu alin.4, lit.b, art.45, alin.2, lit.b, 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.47/2013 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 
interne, în valoare de 32.283.000 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală 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 

 
SE APROBĂ, 

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ P R I M A R, 
Nr. 4360/13.01.2014 Lia Olguţa Vasilescu 
  
 
 
 

R A P O R T 
privind revocarea H.C.L. nr. 47/2013 de aprobare a  

contractării unei finanţări rambursabile interne, 
în valoare de 32.283.000 lei 

 
 

Prin H.C.L. nr. 47/2013 s-a aprobat contractarea unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 32.283.000 lei, cu o maturitate de 10 ani, în 

vederea realizării unor investiţii publice de interes local şi anume - locuinţe 

colective cu regim de înălţime maxim P + 10 în municipiul Craiova, str. Dimitrie 

Gerota nr. 2, etapa I. 

Având în vedere că la finele anului 2013 a apărut oportunitatea realizării de 

locuinţe pe acelaşi amplasament de către un investitor privat, care va finanţa 

din surse proprii realizarea acestor locuinţe, nu mai este oportună menţinerea 

în vigoare a H.C.L. 47/2013 şi nici continuarea procedurii de accesare a unei 

finanţări rambursabile interne, in valoare de 32.283.000 lei. 

Ca atare, urmare a faptului că H.C.L. 47/2013 nu a produs efecte, 

propunem revocarea acesteia şi renunţarea la procedura de contractare a 

acestei finanţări rambursabile. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV  
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ, 

Nicolae Pascu 

 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

  
 

                                           HOTĂRÂREA NR.47 
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, în valoare de 

32.283.000 lei 
 
 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 14.02.2013; 

 În temeiul art.36, alin.2 lit.b coroborat cu alin.4, lit.b, art.45, alin.2, lit.b, art.63 
alin.1 lit.c coroborat cu alin.4 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

Având în vedere  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 
privind datoria publică, modificată şi completată, coroborate cu prevederile Capitolului  
IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, 
Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, modificată şi completată, art.41 alin.4 
din Legea nr.24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 şi 
art.1166 şi următoarele din Codul Civil; 

Luând act de raportul nr.20141/2013 întocmit de Direcţia Economico – 
Financiară privind necesitatea şi oportunitatea contractării unui împrumut bancar 
pentru finanţarea unor lucrări de investiţii publice de interes local, constatând 
necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiei publice de 
interes local a cărei documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2013 referitoare la aprobarea Studiului 
de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Locuinţe colective cu regim de 
înălţime maxim P+10”, în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.2 şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41, 42, 43, 
44 şi 45/2013; 

 

                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 
32.283.000 lei, cu o maturitate de 10 ani. 

Art.2.  Contractarea finanţării rambursabile prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, se 
face pentru realizarea investiţiei publice de interes local, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Din bugetul local al municipiului Craiova se asigură integral plata: 
a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivului de investiţii de 

interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile prevăzute la art.1 din 

prezenta hotărâre. 



Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 
de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Craiova următoarele date: 

a) Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 
modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a municipiului Craiova; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi 

a perioadei de rambursare a finaţării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 

rambursabile; 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  
(2) Datele prevăzute la alin.1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru  

pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul 

Municipiului Craiova. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului 

Craiova, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Craiova şi 
Prefectului Judeţului Dolj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în 
Monitorul Oficial al Municipiului Craiova, precum şi pe pagina de internet 
www.primariacraiova.ro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 

   Nicoleta Laura POPESCU     Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.47/2013 
 
 
 
 
 
 

LISTA PRIVIND INVESTIŢIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL CE SE 
VOR FINANŢA DIN ÎMPRUMUTUL CONTRACTAT DE CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 
 
  
NR.CRT. DENUMIRE INVESTIŢIE DE INTERES 

PUBLIC FINANŢATĂ DE ÎMPRUMUT 
VALOARE 
(LEI) 

1. LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM DE 
ÎNĂLŢIME MAXIM P+10 ÎN MUNICIPIUL 
CRAIOVA, STR.DIMITRIE GEROTA, NR.2 – 
ETAPA I 

32.283.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicoleta Laura POPESCU 
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