
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

   
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2014 

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

30.01.2014; 
Având în vedere raportul nr.11776/2014 întocmit de Direcţia Economico - 

Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2014;  

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.356/2013, Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, şi Legii 
nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare;  

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014, 

după cum urmează: 
a) total venituri – 671.693,00 mii lei (411.404,00 mii lei – veniturile secţiunii 

de funcţionare şi 260.289,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli – 688.697,00 mii lei (411.404,00 mii lei – cheltuielile 

secţiunii de funcţionare şi 277.293,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare), 

conform anexelor nr.1- 18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2014, a excedentului aflat în sold la finele 

anului 2013, în sumă de 17.004,00 mii lei. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului 

de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
       INIŢIATOR,          AVIZAT, 
          PRIMAR,            SECRETAR, 

      Lia – Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 
 

 



      Anexa nr. 1

mii lei
Nr. din care:

crt.
Plăţi  restante 

2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8
VENITURI TOTAL, din care: 574,558.00 553,505.00 671,693.00 0.00 668,237.00 527,955.00 520,834.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 375,597.00 410,361.00 411,312.00 0.00 420,009.00 432,190.00 426,688.00
I. Venituri proprii, total, din care: 115,436.00 131,533.00 132,117.00 0.00 144,428.00 145,771.00 131,966.00
 * Venituri din impozite şi taxe 108,470.00 124,560.00 124,560.00 0.00 136,898.00 138,168.00 124,333.00
 * Donaţii şi sponsorizări 6.00 92.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru 
finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din 
unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova

6,960.00 6,881.00 7,556.00 0.00 7,530.00 7,603.00 7,633.00

II. Cote şi sume  din impozitul pe venit, total, din care: 147,440.00 162,991.00 162,991.00 0.00 165,766.00 166,794.00 168,694.00

   - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 145,395.00 160,888.00 162,882.00 0.00 165,625.00 166,665.00 168,555.00
   - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  
pentru echilibrarea bugetelor locale 

45.00 45.00 109.00 0.00 141.00 129.00 139.00

   - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  
pentru echilibrarea bugetelor locale  primite de la Consiliul 
Judeţean

2,000.00 2,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din 
care:

165,196.00 160,374.00 166,803.00 0.00 174,973.00 179,522.00 191,025.00

1. Sume  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care:

165,156.00 160,334.00 166,706.00 0.00 174,861.00 179,401.00 190,901.00

Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, din care:

148,180.00 145,066.00 140,558.00 0.00 147,364.00 151,293.00 161,175.00

 - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 131,704.00 128,569.00 122,342.00 0.00 128,638.00 132,099.00 141,539.00

 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

16,476.00 16,497.00 18,216.00 0.00 18,726.00 19,194.00 19,636.00

Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat 9,376.00 8,922.00 20,290.00 0.00 21,606.00 22,186.00 23,775.00

Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor 
cu handicap grav

6,676.00 5,509.00 4,815.00 0.00 4,815.00 4,815.00 4,815.00

Finanţarea cheltuielilor descentralizate 924.00 837.00 1,043.00 0.00 1,076.00 1,107.00 1,136.00
2. Sume  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale

40.00 40.00 97.00 0.00 112.00 121.00 124.00

3. Sume  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 
Judeţean

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. Subvenţii 218.00 1,210.00 220.00 0.00 220.00 220.00 220.00
Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din 
care:

218.00 1,210.00 220.00 0.00 220.00 220.00 220.00

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale 
unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate 
ale preturilor la combustibili

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier

200.00 191.00 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00

Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 18.00 1,019.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00

Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 
finanţarea unor activităţi

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare

-52,693.00 -45,747.00 -50,819.00 0.00 -65,378.00 -60,117.00 -65,217.00

VI. Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secţiunea de dezvoltare, din care: 198,961.00 143,144.00 260,381.00 0.00 248,228.00 95,765.00 94,146.00
I. Venituri proprii 0.00 1,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. Subvenţii, din care: 48,292.00 40,692.00 66,292.00 0.00 57,853.00 11,279.00 9,153.00
Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi 
electrice de termoficare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale 
necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 
postaderare

48,292.00 26,907.00 66,292.00 0.00 57,853.00 11,279.00 9,153.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 
financiare

0.00 13,785.00 0.00 0.00 0.00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 
catre bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 
sănătate

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 97,976.00 55,576.00 143,270.00 0.00 124,997.00 24,369.00 19,776.00

IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 52,693.00 45,747.00 50,819.00 0.00 65,378.00 60,117.00 65,217.00

Estimări 2016 Estimări 2017Estimări 2015

 pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017

Denumirea indicatorilor

Buget iniţial 

2013

Execuţie 2013 Propuneri 2014
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Nr. din care:

crt.
Plăţi  restante 

2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Estimări 2016 Estimări 2017Estimări 2015Denumirea indicatorilor

Buget iniţial 

2013

Execuţie 2013 Propuneri 2014

CHELTUIELI TOTAL, din care: 575,012.00 536,501.00 688,697.00 0.00 668,237.00 527,955.00 520,834.00

Secţiunea de funcţionare 375,597.00 402,237.00 411,312.00 0.00 420,009.00 432,190.00 426,688.00

Secţiunea de dezvoltare 199,415.00 134,264.00 277,385.00 0.00 248,228.00 95,765.00 94,146.00

51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE,  din care: 32,451.00 28,671.00 36,923.00 0.00 33,125.00 34,289.00 35,332.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 24,056.00 22,282.00 32,347.00 0.00 28,125.00 28,789.00 29,332.00
Cheltuieli de personal 15,900.00 15,712.00 19,000.00 0.00 18,679.00 18,622.00 18,750.00
Bunuri şi servicii 8,156.00 6,586.00 13,347.00 0.00 9,446.00 10,167.00 10,582.00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 -16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 8,395.00 6,389.00 4,576.00 0.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00
Cheltuieli de capital 8,395.00 6,389.00 4,576.00 0.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00

54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 874.00 828.00 1,243.00 0.00 1,263.00 1,283.00 1,303.00

Secţiunea de functionare, total, din care: 874.00 828.00 1,243.00 0.00 1,263.00 1,283.00 1,303.00
Cheltuieli de personal 0.00 348.00 1,000.00 0.00 1,010.00 1,020.00 1,030.00
Bunuri şi servicii 0.00 90.00 243.00 0.00 253.00 263.00 273.00
Transferuri curente 874.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55.02 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 
ÎMPRUMUTURI,din care:

-12,655.00 5,487.00 7,888.00 0.00 10,302.00 10,232.00 9,383.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: -12,655.00 5,487.00 7,888.00 0.00 10,302.00 10,232.00 9,383.00
Bunuri şi servicii 64.00 63.00 60.00 0.00 80.00 79.00 70.00
Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 6,522.00 5,424.00 7,828.00 0.00 10,222.00 10,153.00 9,313.00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -19,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 9,494.00 9,552.00 11,000.00 0.00 11,229.00 11,571.00 11,941.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 9,494.00 9,552.00 11,000.00 0.00 11,229.00 11,571.00 11,941.00
Bunuri şi servicii 64.00 56.00 100.00 0.00 69.00 71.00 71.00
Transferuri curente 9,430.00 9,496.00 10,900.00 0.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00

65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 169,626.00 169,929.00 173,692.00 0.00 172,970.00 177,847.00 188,090.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 165,180.00 164,833.00 170,724.00 0.00 170,370.00 174,987.00 184,950.00
Cheltuieli de personal 141,080.00 137,522.00 142,632.00 0.00 150,244.00 154,285.00 165,314.00
Bunuri şi servicii 22,700.00 26,308.00 26,309.00 0.00 18,726.00 19,194.00 19,636.00
Alte cheltuieli (burse) 1,400.00 1,164.00 1,783.00 0.00 1,400.00 1,508.00 0.00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 -161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 4,446.00 5,096.00 2,968.00 0.00 2,600.00 2,860.00 3,140.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 2,238.00 1,123.00 603.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 2,208.00 3,984.00 2,365.00 0.00 2,600.00 2,860.00 3,140.00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 -11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66.02 SĂNĂTATE, din care: 13,370.00 19,820.00 15,349.00 0.00 15,590.00 16,183.00 16,430.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 11,900.00 17,553.00 15,066.00 0.00 13,710.00 14,033.00 14,213.00
Cheltuieli de personal 6,818.00 6,716.00 7,426.00 0.00 7,324.00 7,392.00 7,415.00
Bunuri şi servicii 232.00 204.00 210.00 0.00 236.00 241.00 248.00
Transferuri curente 4,850.00 10,656.00 7,430.00 0.00 6,150.00 6,400.00 6,550.00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 -23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 1,470.00 2,267.00 283.00 0.00 1,880.00 2,150.00 2,217.00
Transferuri de capital 1,300.00 2,267.00 20.00 0.00 1,700.00 1,950.00 2,000.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 70.00 0.00 163.00 0.00 180.00 200.00 217.00

67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 51,324.00 53,135.00 97,853.00 0.00 89,348.00 87,842.00 68,493.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 37,899.00 42,420.00 38,930.00 0.00 45,117.00 46,842.00 27,493.00
Bunuri şi servicii 18,374.00 18,594.00 17,000.00 0.00 19,037.00 20,191.00 0.00
Transferuri curente 19,025.00 22,259.00 20,830.00 0.00 23,877.00 24,350.00 25,143.00
Alte cheltuieli 500.00 1,567.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 13,425.00 10,715.00 58,923.00 0.00 44,231.00 41,000.00 41,000.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 11,475.00 8,527.00 45,475.00 0.00 33,231.00 31,000.00 31,000.00
Cheltuieli de capital 1,950.00 2,188.00 13,448.00 0.00 11,000.00 10,000.00 10,000.00

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ,  din care: 33,431.00 26,874.00 33,392.00 0.00 33,176.00 28,868.00 29,168.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 28,358.00 26,874.00 27,892.00 0.00 28,677.00 28,868.00 29,168.00
Cheltuieli de personal 8,599.00 8,041.00 8,550.00 0.00 8,600.00 8,650.00 8,791.00
Bunuri şi servicii 800.00 706.00 715.00 0.00 750.00 750.00 750.00
Transferuri curente 5,080.00 5,114.00 5,220.00 0.00 5,330.00 5,471.00 5,630.00
Asistenţă socială 13,439.00 12,592.00 12,967.00 0.00 13,557.00 13,557.00 13,557.00
Alte cheltuieli 440.00 427.00 440.00 0.00 440.00 440.00 440.00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 -6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 5,073.00 0.00 5,500.00 0.00 4,499.00 0.00 0.00
Proiecte cu finantare din FEN postaderare 5,073.00 0.00 5,500.00 0.00 4,499.00 0.00 0.00

70.02 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ,  din care: 45,020.00 32,164.00 78,681.00 0.00 73,018.00 22,581.00 23,698.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 12,826.00 13,200.00 9,125.00 0.00 12,948.00 13,219.00 14,096.00
Bunuri şi servicii 12,826.00 13,200.00 8,625.00 0.00 11,312.00 11,583.00 12,298.00
Alte transferuri 0.00 0.00 500.00 0.00 1,636.00 1,636.00 1,798.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 32,194.00 18,964.00 69,556.00 0.00 60,070.00 9,362.00 9,602.00
Alte transferuri 351.00 351.00 302.00 0.00 302.00 302.00 302.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 26,600.00 13,528.00 66,148.00 0.00 50,784.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 5,243.00 5,085.00 3,106.00 0.00 8,984.00 9,060.00 9,300.00

74.02 PROTECŢIA MEDIULUI, din care: 27,322.00 27,287.00 32,758.00 0.00 29,826.00 31,128.00 35,753.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 22,720.00 23,097.00 23,800.00 0.00 22,856.00 23,505.00 24,966.00
Bunuri şi servicii 22,720.00 23,097.00 23,100.00 0.00 22,856.00 23,505.00 24,966.00
Rambursari de credite 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 4,602.00 4,190.00 8,958.00 0.00 6,970.00 7,623.00 10,787.00
Alte transferuri 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 4,602.00 4,190.00 5,958.00 0.00 6,970.00 7,623.00 10,787.00

80.02 ACŢIUNI GENERALE  ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE 
MUNCĂ, din care:

21,432.00 19,617.00 9,218.00 0.00 7,741.00 3,228.00 3,297.00

Sectiunea de functionare, din care: 775.00 802.00 3,160.00 0.00 3,091.00 3,228.00 3,297.00
Bunuri şi servicii 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursări de credite externe 775.00 769.00 3,160.00 0.00 3,091.00 3,228.00 3,297.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 20,657.00 18,815.00 6,058.00 0.00 4,650.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 20,657.00 18,741.00 6,058.00 0.00 4,650.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 17,374.00 20,117.00 14,953.00 0.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

Secţiunea de funcţionare, total, din care: 15,908.00 18,728.00 14,953.00 0.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, total, 
din care:

15,908.00 18,728.00 14,953.00 0.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

              * bugetul  local 15,908.00 18,728.00 14,953.00 0.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 1,466.00 1,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital 1,466.00 1,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84.02 TRANSPORTURI, din care: 165,949.00 123,020.00 175,747.00 0.00 174,541.00 86,189.00 80,823.00
Secţiunea de funcţionare, total, din care: 58,262.00 56,581.00 55,184.00 0.00 56,213.00 58,919.00 59,423.00
Bunuri şi servicii 37,979.00 39,298.00 37,908.00 0.00 38,900.00 41,335.00 41,578.00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de pret şi tarif 16,227.00 13,227.00 13,220.00 0.00 13,257.00 13,528.00 13,789.00
Rambursări de credite interne 4,056.00 4,056.00 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00
Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 107,687.00 66,439.00 120,563.00 0.00 118,328.00 27,270.00 21,400.00
Alte transferuri 0.00 3,442.00 3,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 99,914.00 62,412.00 100,686.00 0.00 102,778.00 7,200.00 0.00
Cheltuieli de capital 7,773.00 585.00 16,189.00 0.00 15,550.00 20,070.00 21,400.00

Total buget-Excedent/Deficit -454.00 17,004.00 -17,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de funcţionare-Excedent/Deficit 0.00 8,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secţiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit -454.00 8,880.00 -17,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                       Primar,                                                     Director executiv,                                                Şef serviciu,
               Lia Olguţa Vasilescu                                               Nicolae Pascu                                                 Daniela Militaru

Pagina 3 FP-01-01, ver 1



Anexa 16

mii lei 

Achizitie cladiri C1 cu Sc=640 mp si C2 cu Sc=165 mp, situate in
Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 34A 1,560
Achizitie teren S=1148 mp, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 21 211
Achizitie teren cu suprafata de 1011 mp si 3 (trei) constructii cu 
Sc totala de 417 mp, situate in str. Traian Demetrescu nr. 18 1440

Achizitie cu montaj fibra optica 17

TOTAL CAP. 51.02 3,228

Scoala Gimnaziala Sf. 
Dumitru – (PMC) Extindere scoala  cu clasele I-VIII (ex.) 462

C.N. Carol I (tertiar): Montare sistem local de incalzire la cladirea corp central (PT) 64

C.N. Carol I (tertiar): Montare sistem local de incalzire la cladirea corp central (ex.) 574

C.N. Carol I (tertiar): Montare sistem local de incalzire la cladirea cantina (PT) 33
C.N. Carol I (tertiar): Montare sistem local de incalzire la cladirea cantina (ex.) 281
Şc. Gimn. Lascar Catargiu 
(fost nr.19) pt. Grad.cu 
program prel. nr. 17 – 
(tertiar)

Refunctionalizare cladire gradinita, construire grupuri sanitare si
racordare la utilitati (ex.) 476

Şc. Gimnaziala Lascar 
Catargiu - (tertiar) Utilitati (racord canalizare) 5

Gradinita cu PP 
PHOENIX – (tertiar) Utilitati (instalatie utilizare gaze) 5

              TOTAL CAP. 65.02             1,900

Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia (S.F.) 163

              TOTAL CAP. 66.02             163

Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din Mun. Craiova
(P.T.+executie) 300

TOTAL CAP. 67.02.06 (Servicii religioase) 300
Achizitie cu montaj echipamente locuri de joaca 4,000

TOTAL CAP. 67.02.05.03 (Intretinere gradini publice, parcuri, 
zone verzi, baze sportive si de agrement) 4,000

              TOTAL CAP. 67.02             4,300

Cap. 65.02 (Invatamant)

Cap. 66.02 (Sanatate)

Cap. 67.02 (Cultura, recreere si religie)

      PROPUNERI PROGRAM DE INVESTITII  PUBLICE  2014
 BUGETUL LOCAL

(sursa de finantare:  excedent)

Cap. 51.02 (Autoritati publice si actiuni externe) obligatoriu si discutate
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S.F. privind concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. 
Craiova 38

S.F.  Pentru trecerea in subteran a retelelor aeriene 38

TOTAL CAP. 70.02.06 (Iluminat public) 76
Reabilitare conducta Izvarna-Craiova, zona Vart (ex.) 545

TOTAL CAP. 70.02.05.01 ( Alimentare cu apa ) 545

Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si realizarea sistemului
informational privind constituirea bancii de date urbane in
municipiul Craiova

640

PUZ Parcul Nicolae Romanescu 33
Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom 13

TOTAL CAP. 70.02.50 ( Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale ) 686

TOTAL CAP. 70.02 1,307

Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe 
zona delimitata de strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin 
Gherghina si Brezei: alimentare cu apa (PT)

153

Alimentare cu apa si canalizare pluviala cart. Veterani: 
alimentare cu apa (PT) 191

Realizare canalizare pluviala pe str. Toamnei (S.F.) 24
Realizare canalizare pluviala pe str. Toamnei (P.T.) 32
Alimentare cu apa si canalizare str. Aleea 4 Brestei (P.T.+ex.) 2,000

Amenajare canal Cornitoiu tronsoanele cuprinse intre: 1) str. George
Enescu si str. Dacia si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii si preluarea
izvoarelor costiere str. Paraului - tronsoanele: str. Deceneu si str.
Bariera Valcii si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului (PT+ex.)

1,967

Statie de tratare ape reziduale „Craiova Water Park” (SF + PT + PAC +
DTAC + DDE) 67

Extindere retele de canalizare in zona str. Garlesti, Artera 
ocolitoare de Nord (PT+ex.) 553

TOTAL CAP. 74.02.06 ( Canalizarea si tratarea apelor reziduale ) 4,987

TOTAL CAP. 74.02 4,987

Reabilitare str. Libertatii (E.T.+D.A.L.I.) 7
Reabilitare str. Gheorghe Bibescu (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. Henry Ford (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. Cosuna (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. C-tin Severeanu (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. Popoveni (E.T.+D.A.L.I.) 15

Cap. 74.02 (Protectia mediului)

Cap. 84.02 (Transporturi)

Cap. 70.02 (Loc., serv. si dezv. publica) 
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Reabilitare str. Pandurilor (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. Fratii Golesti (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. Vasile Alecsandri (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. Brandusa (E.T.+D.A.L.I.) 7
Reabilitare str. Mihail Kogalniceanu (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. Dr. Stefan Berceanu (E.T.+D.A.L.I.) 7
Reabilitare str. Dr. Mihai Canciulescu (E.T.+D.A.L.I.) 7
Reabilitare str. Dr. Ion Augustin (E.T.+D.A.L.I.) 7
Reabilitare str. Dr. Ion Cantacuzino (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. Dr. Victor Gomoiu (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. Alexandru cel Bun (E.T.+D.A.L.I.) 7
Reabilitare str. Parangului (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. Teilor (E.T.+D.A.L.I.) 15
Reabilitare str. Motru (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Micsunele (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Mixandrelor (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Macinului (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Porumbului (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Vrancei (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Trifoiului (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Buzias (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Ion Creanga (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Pietrosu (E.T.+D.A.L.I.) 5
Modernizare str. Balzac (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Rasinari (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Eliza Opran (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Aleea 2,3 Garlesti (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Pescarus (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Arad (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Crinului si Aleea I, II, III (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Aleea Dunarii (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Albinelor si Aleea I, II (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Aleea I, II Motru (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Drumul Fabricii (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Poienii si alee (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Homer (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Prelungirea Teilor (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Alecu Russo (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Alba Iulia (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Alunului (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Anina (E.T.+D.A.L.I.) 5
Modernizare str. Antiaeriana (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Artileriei (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Babadag (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Barbatesti (E.T.+D.A.L.I.) 7
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Modernizare str. Botosani (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Brasov (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Capsunilor (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Carbunesti (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Cavaleriei (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Ciocarliei (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Cocorului – Simnicu de Jos (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Codlea (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Constanta (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Corabia (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Corcova (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Cornului (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Costache Negruzzi – cart. Veterani
(E.T.+D.A.L.I.) 7

Modernizare str. Cristian Tell (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Cujmir (E.T.+D.A.L.I.) 5
Modernizare str. Dabuleni (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Deltei (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Dimitrie Cantemir (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Ecoului (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Eroii Sanitari (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Fermei – Simnicu de Jos (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Fermierului  (E.T.+D.A.L.I.) 25
Modernizare str. Gîrleşti (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Genistilor (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Gradinari – Simnicu de Jos (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Hîrşova (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Iezerului (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Infanteriei (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Leandrului (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Livezi (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Maghiranului (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Marinei (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Mesteacanului (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Merisorului (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Carpenului (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Muntenia (E.T.+D.A.L.I.) 25

Modernizare str. Oltenita – cart. Nic. Romanescu (E.T.+D.A.L.I.) 7

Modernizare str. Petrila (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Plopului (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Postavarul (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Pui de Lei (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Rachitei (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Razelm (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Sinoe (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Stejarului (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Strungarilor (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Techirghiol (E.T.+D.A.L.I.) 7
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Modernizare str. Tisa (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Topolnitei (E.T.+D.A.L.I.) 5
Modernizare str. Tulcea (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Trandafirului (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Vînatorii de Munte (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Visinului (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Zalau (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Gutuiului – cart. Valea Rosie (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Ing. Emil Marghitu (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Izvorul Rece (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Aleea 1,2,3,4 Izvorul Rece (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Maria Rosetti (E.T.+D.A.L.I.) 10
Modernizare str. Aleea 1 Maria Rosetti (E.T.+D.A.L.I.) 7
Modernizare str. Aleea IV Simnic (E.T.+D.A.L.I.) 15
Modernizare str. Aleile 1,2,3,4,5 Gheorghe Donici
(E.T.+D.A.L.I.) 10

Modernizare str. Aleile 1,2,3,4,5,6 Alexandru cel Bun
(E.T.+D.A.L.I.) 10

TOTAL CAP. 84.02.03.03 (Strazi) 1,119

                    TOTAL CAP. 84.02               1,119

TOTAL GENERAL 17,004

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRIMAR,

Lia Olguţa Vasilescu

Director D.E.F., Director Directia  Investitii, Achizitii si Licitatii, 
Nicolae Pascu Anamaria Mihaela Covaci Intocmit,

insp. C-tin Neagoe
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Anexa 15 

mii lei 

Reabilitare sediu PMC, str. A.I.Cuza nr. 7 (E.T.+D.A.L.I.+P.T.) 550

Amenajare cladire str. A.I.Cuza nr. 1 (A.E.+E.T.+D.A.L.I.+P.T.) 650

Consolidare si reabilitare  imobil „Casa Casatoriilor” Craiova 
(reactualizare E.T.+D.A.L.I.) 45

Achizitie imobil, Blocul F5A situat in Craiova Str. Amaradia nr.
70 50

Achizitie licente 53

TOTAL CAP. 51.02 1,348

Scoala Gimnaziala 
„Traian” - (tertiar): Schimbare sistem invelitoare corp 2 scoala (ET+DALI+PT) 38

C.N. Economic „Ghe. 
Chitu” - (tertiar): Schimbare sistem invelitoare corp central (ET+DALI+PT) 28

C.N. Economic „Ghe. 
Chitu” - (tertiar): Achizitie cu montaj platforma pentru persoane cu dizabilitati 55

Scoala Gimnaziala Mircea 
Eliade (nr. 22) - (tertiar): Reabilitare si mansardare scoala (ET+DALI+PT) 48

Scoala Gimnaziala Gh. 
Titeica (nr. 21) - (tertiar): Reabilitare si mansardare scoala (ET+DALI+PT) 48

Liceul Matei Basarab - 
(tertiar): Reabilitare si mansardare scoala si sala festivitati (ET+DALI+PT) 48

Achizitie cu montaj paratraznete la unitatile de invatamant din 
mun. Craiova (PMC) 200

              TOTAL CAP. 65.02             465

Reamenajare gradina zoologica (PT+ex.) - cofinantare PMC 854
Amenajare zona sub Pasaj Suprateran (SF+PT) 44
Amenajare zona sub Pasaj Suprateran (executie) 450
Stadion de atletism si sporturi de vara cu peste 5000 de locuri 
(PT+ex.)

7,800

Cap. 65.02 (Invatamant)

Cap. 67.02 (Cultura, recreere si religie)

      PROPUNERI PROGRAM DE INVESTITII  PUBLICE  2014
 BUGETUL LOCAL

(sursa de finantare:  venituri curente)

Cap. 51.02 (Autoritati publice si actiuni externe) obligatoriu si discutate
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TOTAL CAP. 67.02.05.03 (Intretinere gradini publice, parcuri, 
zone verzi, baze sportive si de agrement) 9,148

              TOTAL CAP. 67.02             9,148

Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.II
(proiectare) 10

Retele tehnico-edilitare pentru locuintele colective din str. Caracal 
nr. 132 (S.F.) 135

TOTAL CAP. 70.02.03.01 ( Dezvoltarea sistemului de locuinte ) 145

Inlocuire conducta- Statia  Bordei (ex.) 762

TOTAL CAP. 70.02.05.01 ( Alimentare cu apa ) 762

Realizare PUG Municipiul Craiova 300
Reactualizare PUZ Revitalizarea Centrului Istoric – zona Pilot – 
Lipscania Craiovei 40

PUZ Bariera Valcii–Girlesti–Aeroport si introducerea in intravilan 250

PUZ Cernele si introducerea in intravilan 100
PUZ  Construire locuinte – zona Hanul Rosu 50
Reactualizare zona prin PUZ – Creare locuinte colective 
str.Caracal nr. 132 50

PUZ Reconsiderare functionala a zonei in conditiile necesitatilor 
investitionale – zona Lunca Jiului 10

Concurs de solutii privind „Amenajare semnalistica la intrarea in 
mun. Craiova din directia Bucuresti-Craiova” 23

Concurs de solutii privind „Reamenajare fantana muzicala” 23
Concurs de solutii privind „Reamenajare fantana Ciuperca” 23
Concurs de solutii privind „Amenajare intersectie str. Lipsacani cu 
Calea Unirii” 23

TOTAL CAP. 70.02.50 ( Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale ) 892

TOTAL CAP. 70.02 1,799

Elaborare Registru local al spatiilor verzi pentru Mun. Craiova 50
Reevaluare si revizuire planuri de actiune privind diminuarea 
zgomotului ambiental in mun. Craiova 65

TOTAL CAP. 74.02.03 ( Reducerea si controlul poluarii ) 115
Canalizare pluviala cart. Lascar Catargiu (S.F.) 80
Reactualizare S.F. Canalizare pluviala cart. Romanesti 10
Reactualizare S.F. Canalizare pluviala cart. Bariera Valcii 13
Reactualizare S.F. Retele canalizare menajera si pluviala in zona 
de vest a mun. Craiova 22

Reactualizare S.F. Canalizare menajera si pluviala cart. Facai – 
mun. Craiova 5

Cap. 70.02 (Loc., serv. si dezv. publica) 

Cap. 74.02 (Protectia mediului)
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Reactualizare S.F. Canalizare pluviala si menajera strazi in 
cartierele Brestei, Bucovat, 1 Mai si alte strazi din mun. Craiova 27

Reactualizare S.F. Canalizare menajera si pluviala in zona 
delimitata de strazile Eliza Opran, Fermierului, Prelungirea 
Brestei, Poligonului din mun. Craiova

17

Reactualizare S.F. Alimentare cu apa si canalizare menajera cart. 
Mofleni din mun. Craiova 13

S.F. Canalizare pluviala cart. Mofleni din mun. Craiova 35
Reactualizare S.F. Alimentare cu apa si canalizare menajera cart. 
Rovine II din mun. Craiova 14

S.F. Canalizare pluviala pentru cart. Rovine II din mun. Craiova 35
Reactualizare S.F. Alimentare cu apa si canalizare menajera si 
pluviala pe str. Prelungirea Dorobantilor, alei si alte strazi 
adiacente

14

Reactualizare S.F. Alimentare cu apa si canalizare menajera si 
pluviala in zona de est a mun. Craiova (Aleea II Cantonului – 
Prelungirea str. Caracal, actual str. Henri Ford)

24

Reactualizare S.F. Canalizare menajera Bvd. 1 Mai (intre Dealul 
Spirii si Tabaci), Aleea 1 Mai, str. Rozmarinilor, Aleea 
Nectarului, Aleea 1 Balteni, Aleile I si IV Simnic, str. Beethoven, 
Aleea Corneliu Coposu, Aleea 1 Tineretului, str. Remus, Aleea II 
Ana Ipatescu

14

Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe 
zona delimitata de strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin 
Gherghina si Brezei: alimentare cu apa (ex.)

50

Alimentare cu apa si canalizare pluviala cart. Veterani: 
alimentare cu apa (ex.) 50

Amenajare canal Cornitoiu tronsoanele cuprinse intre: 1) str. George
Enescu si str. Dacia si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii si preluarea
izvoarelor costiere str. Paraului - tronsoanele: str. Deceneu si str.
Bariera Valcii si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului (PT+ex.)

433

TOTAL CAP. 74.02.06 ( Canalizarea si tratarea apelor reziduale ) 856

TOTAL CAP. 74.02 971

Achizitie autobuze noi 15,000

TOTAL CAP. 84.02.03.02 (Transport in comun) 15,000
Amenajare sens giratoriu de circulatie la intersectia str. Calea
Bucuresti cu str. Tehnicii si cu str. Eustatiu Stoenescu (S.F.+P.T.) 50

Amenajare pasaje de trecere la nivel cu CF cu placi elastice pe b-
dul Decebal (linie CF rampa militara) si str. Caracal (zona
Complex Banie) – E.T + D.A.L.I.

20

TOTAL CAP. 84.02.03.03 (Strazi) 70

                    TOTAL CAP. 84.02               15,070

Cap. 84.02 (Transporturi)
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TOTAL GENERAL 28,801

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRIMAR,

Lia Olguţa Vasilescu

Director D.E.F., Director Directia  Investitii, Achizitii si Licitatii, 
Nicolae Pascu Anamaria Mihaela Covaci Intocmit,

insp. C-tin Neagoe
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MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa 17

Capitol Bugetar Denumire

65.02.04.02
Reabilitare si modernizare la CN Elena Cuza - corp principal de cladire si 
teren de sport (Proiectare : Reactualizare DALI si elaborare PT+DE)

56.01.01

TOTAL CAP. 65.02

66.02.06.01
Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice – proiectare( Spitalul 
nr.3 și Spitalul nr.4)

56.01.01

56.01.03

TOTAL CAP. 66.02.06.01

67.02.03.07 Reabilitare Camin Cultural Pielesti  (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

67.02.03.07 Reabilitare Camin Cultural Mischii  (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

67.02.03.07
Reabilitare Camin Cultural Constantin Argetoianu  (Asistenta 
tehnica+executie) Comuna Breasta

56.01.01

56.01.02

56.01.03

525

Cap. 66.02.06  (Sanatate)

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE
Nr.208631/30.12.2013

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
IN ANUL 2014

Total (mii 
lei)

Cap. 65.02 (Invatamant)

525

525

140

574

100

80

20

100

Cap. 67.02.  (Cultura, recreere si religie)

3,013

478

1,953

582

886

172

643

102

416

125



67.02.05.03
Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din 
Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

67.02.03.04
Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Asistenta 
tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

67.02.05.03
Amenajarea de parcuri si gradini publice in municipiul Craiova - Parcul 
Nicolae Romanescu (proiectare, asistenta tehnica si executie)

56.01.01

TOTAL CAP. 67.02

56.01.01

56.01.02

56.01.03

68.02.04
Reabilitare şi modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. 
Craiova (asistenta tehnica + executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

TOTAL CAP. 68.02

56.01.01

56.01.02

56.01.03

70.02.50.
Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova –aria pilot 
(Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

70.02.03.30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul 
Craiova - proiectare

56.01.01

70.02.03.30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul 
Craiova - EFFECT 10.1 - executie

56.01.01

56.01.02

56.01.03

70.02.03.30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul 
Craiova - EFFECT 20.1 - executie

56.01.01

56.01.02

56.01.03

438

1,790

38,160

1,367

24,432

12,361

2,763

3,535

1,100

535

10

10

45,475

2,535

29,165

13,775

Cap. 68.02.  (Asistenta sociala)

5,500

865

1,424

1,627

5,500

865

3,535

1,100

Cap. 70.02.  (Loc., serv. si dezv. Publica)

56,900

8,843

37,157

10,900

1,424

627

578

422

1,673

650

600

423



70.02.03.30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul 
Craiova - EFFECT 20.2 - executie

56.01.01

56.01.02

56.01.03

70.02.03.30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul 
Craiova - EFFECT 30.1 - executie

56.01.01

56.01.02

56.01.03

70.02.03.30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul 
Craiova - EFFECT 20.3 - executie

56.01.01

56.01.02

56.01.03

TOTAL CAP. 70.02

56.01.01

56.01.02

56.01.03

80.02.01.30
Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta 
tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

80.02.01.30
Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova (asistenta 
tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

80.02.01.09
Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare – 
proiectare

56.01.01

56.01.02

56.01.03

80.02.01.09
Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare 
(asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

80.02.01.30 Business Center Sud Craiova – asistenta tehnica + executie

56.01.01

56.01.02

56.01.03

TOTAL CAP. 80.02

56.01.01

704

660

2,886

1,135

1,047

12,912

Cap. 80.02.  (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)

254

234

172

978

357

330

291

66,148

13,290

39,946

17

8

1,050

496

345

209

430

172

172

86

42

17

1,336

539

538

259

3,200

1,475

1,025

700

6,058

2,699



56.01.02

56.01.03

84.02.03.03
Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si 
respectiv cu str. Imparatul Traian (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

84.02.03.03
Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia nord - sud - est a polului de 
creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană 
craiova (3 strazi) (AT+Executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

84.02.03.03
Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de 
crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana 
Craiova (6 strazi) (Asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

84.02.03.02 Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”- AT+Executie

56.01.01

56.01.02

56.01.03

84.02.50 Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - proiectare

56.01.01

56.01.03

84.02.50
Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - asistenta 
tehnica+executie

56.01.01

56.01.02

56.01.03

84.02.03.02
Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea 
traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului 
de crestere Craiova (asistenta tehnica+executie)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

TOTAL CAP. 84.02

56.01.01

56.01.02

56.01.03

TOTAL GENERAL

2,097

1,262

475

1,944

Cap. 84.02 (Transporturi)

60

13

33

14

30,735

4,741

19,386

6,608

3,000

24,448

7,524

581

8,733

1,281

5,237

2,215

250

190

60

37,951

5,979

19,957

3,163

12,931

3,863

100,686

15,842

63,979

20,865

224,492



56.01.01

56.01.02

56.01.03

Din care:

42.02.20 – Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

45.02 - Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari

45.02.01.01

45.02.01.02

45.02.01.03

Venituri proprii

PRIMAR 

LIA OLGUȚA VASILESCU

                     DIRECTOR EXECUTIV                          DIRECTOR EXECUTIV

                      NICOLAE PASCU                                  MONICA NASTASĂ

Șef Birou

Alina Roșca

insp. Elena Petrișor                                                              Insp. Larisa Flori    

insp. Oana Rădulescu                                                        Insp. Gabriel Mărgineanu

138,722

49,934

35,836

Întocmit

66,283

143,209

114,530

17,425

11,254

15,000



Anexa 18

Nr.

- mii lei –

Program 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV

CN ELENA CUZA CRAIOVA 70 70 0 0 0

42.02.20 9 9

45.02.02.01 0 0

45.02.02.02 61 61

45.02.02.03 0 0

Venituri proprii 0 0

SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" Craiova 4 4 0 0 0

Venituri proprii 4 4 0 0 0

LICEUL "TRAIAN VUIA" Craiova 4 4 0 0 0

Venituri proprii 4 4 0 0 0

TOTAL GENERAL 78 78 0 0 0

Din care:

42.02.20 – Subventii de la bugetul de stat 
catre bugetele locale necesare sustinerii 

derularii proiectelor finantate din FEN 
postaderare

9 9 0 0 0

45.02 - Sume FEN postaderare in contul 
platilor efectuate si prefinantari

61 61 0 0 0

Venituri proprii 8 8 0 0 0

Cap. 65.02.04.02 CN ELENA CUZA CRAIOVA 70 70 0 0 0

56.02.01 8 8

56.02.02 61 61

56.02.03 1 1

Cap. 65.02.04.01 SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" Craiova 4 4 0 0 0

56.15.01 4 4 0 0 0

Cap. 65.02.04.02 LICEUL "TRAIAN VUIA" Craiova 4 4 0 0 0

56.15.01 4 4 0 0 0

SUBTOTAL CAP.65.02 78 78 0 0 0

56.02.01 8 8 0 0 0

56.02.02 61 61 0 0 0

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE IN ANUL 2014 – GRUPURI SCOLARE

CHELTUILEI

Cap. 65.02  (Invatamant)

VENITURI



56.02.03 1 1 0 0 0

56.15.01 8 8 0 0 0

PRIMAR Director executiv

LIA OLGUTA VASILESCU Nicolae Pascu

Director executiv

Monica Nastasa

Intocmit
Insp. Marius Chetoiu
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECłIA ECONOMICO – FINANCIAR Ă 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 11776/24.01.2014 
 
 
 
 

R A P O R T  
P R I V I N D  A P R O B A R E A  B U G E T U L U I  

D E  V E N I T U R I  Ş I  C H E L T U I E L I   
P E  A N U L  2 0 1 4  

 
 
 

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 

2014 s-a întocmit în conformitate cu legislaŃia în vigoare, respectiv Legea privind 

finanŃelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/18.12.2013 şi Legea responsabilităŃii 

fiscal-bugetare nr.69/2010. 

 Conform Legii nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, bugetele 

locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne, bugetele fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetele instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din 

bugetele locale se aprobă de către Consiliile Locale. La întocmirea bugetului local s-au 

avut în vedere  următoarele: 

 - proiectul de buget s-a întocmit în vederea aprobării, pe cele 2 secŃiuni, 

(funcŃionare şi dezvoltare) asigurându-se în totalitate fondurile necesare secŃiunii de 

funcŃionare (59,72% din total buget), restul resurselor alocându-se secŃiunii de 

dezvoltare (40,28 %) . 

- veniturile proprii din impozite şi taxe locale au fost prevăzute în sumă 

124.560,00 mii lei, la nivelul încasărilor din anul anterior, deoarece în ultimii 2 ani 

acestea au fost realizate într-un procent mai mic de 97 % din prevedere bugetară. 

Sumele estimate a fi încasate din impozite şi taxe locale în anul 2014 sunt 
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fundamentate în nota nr.8696/20.01.2014, înaintată de către DirecŃia de Impozite şi 

Taxe.  

 - în conformitate cu Legea privind FinanŃele Publice Locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat 

la nivelul fiecărei unităŃi administrativ – teritoriale, se alocă lunar, o cotă de 41,75 % 

la bugetele locale; fondurile estimate a se încasa pe anul 2014 la nivelul realizărilor 

din anul anterior sunt în sumă de 162.882,00 mii lei. 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 

nr.356/18.12.2013 şi Legii nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 

D.G.R.F.P.C, cu adresa nr.CV505/10.01.2014, ne-a comunicat sumele repartizate 

instituŃiei noastre pentru anul 2014, după cum urmează: 

♦ sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanŃarea cheltuielilor descentralizate  

166.706,00  mii lei 

♦ sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

97,00 mii lei 

♦ cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 109,00 mii lei 

Conform actelor normative în vigoare, în cursul anului 2014, vor fi alocate 

subvenŃii de la alte nivele ale administraŃiei publice, cu destinaŃie specială pentru: 

�susŃinerea derulării proiectelor finanŃate din FEN postaderare; 

�acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuinŃei cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolier,  

�finanŃarea sănătăŃii. 

O altă sursă o constituie sume primite de la UE în contul plăŃilor efectuate. 

Având în vedere prevederile OUG nr.162/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare privind transferul ansamblului de atribuŃii şi competenŃe exercitate de 

Ministerul SănătăŃii către autorităŃile administraŃiei publice locale au fost estimate 

sumele ce vor fi alocate de la DirecŃia de Sănătate Publică pentru finanŃarea 

cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităŃile de învăŃământ şcolare şi 

universitare în sumă de 7.556,00 mii lei; 

În conformitate cu Ordinul Ministerului FinanŃelor nr.7020/17.12.2013, 

sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2013  cu care nu mai pot fi majorate 
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bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităŃilor administrativ teritoriale şi, în consecinŃă, 

nu mai pot fi utilizate în cursul anului, se vor cuprinde în bugetul anului următor.  

În consecinŃă, prevedem în anul 2014 suma de 1,00 mii lei, reprezentând 

sponsorizare primită de Şcoala gimnazială „Anton Pann”. 

Excedentul bugetar în sumă de 17.004,00 mii lei, aflat în sold la finele anului 

2013, se va folosi în anul bugetar 2014 în exclusivitate pentru finanŃarea secŃiunii de 

dezvoltare. 

Ordonatorii de credite au obligaŃia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate să 

asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare derulării programelor şi proiectelor 

cu finanŃare internaŃională; 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 356/18.12.2013 la 

întocmirea bugetului local de venituri şi cheltuieli s-a Ńinut seama de următoarele: 

- au fost alocate sume cu prioritate pentru investiŃii noi sau în continuare aferente 

proiectelor finanŃate din fonduri externe nerambursabile; 

-se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite 

bugetare de la titlul „Proiecte cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare” la celelalte alineate şi articole de cheltuieli, cu excepŃia realocărilor între 

aceste poziŃii; 

La întocmirea listei de investiŃii s-a Ńinut cont de faptul că ordonatorilor de credite 

le este interzisă redistribuirea creditelor bugetare neutilizate la obiectivele de la 

investiŃii noi sau în continuare la poziŃia „Alte cheltuieli de investiŃii” (achiziŃii 

imobilier, dotări independente, cheltuieli pentru S.P.F.,S.F.,P.T, cheltuieli pentru 

expertize şi proiectare, consultanŃă şi asistenŃă tehnică). 

Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a facut cu încadrarea în nivelul maxim 

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al municipiului Craiova, 

repartizat pentru anul 2014, conform Ordinul comun al Ministerului FinanŃelor Publice 

şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi AdmninistraŃiei Publice nr.39/64/2014. 

Sinteza bugetului local al Municipiului Craiova pe anul 2014, detaliată pe 

secŃiuni şi surse de venituri, iar la cheltuieli pe secŃiuni, capitole de cheltuială şi titluri 

se prezintă astfel: 
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-mii lei- 
A. VENITURI TOTALE, din care:  671.693,00  
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 411.312,00 
 I. Venituri proprii, provenite din: 132.117,00 
- Venituri din impozite şi taxe 124.560,00 
-Sume alocate de DirecŃia de Sănătate Publică pentru finanŃarea 
cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităŃile de 
învăŃământ din Municipiul Craiova 

7.556,00 

II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit  162.991,00 
Cote defalcate din impozitul pe venit – 41,75  % 162.882,00 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru  
echilibrarea bugetelor locale                                                                                                                                            

109,00 

  
III.Dona Ńii şi sponsorizări 1,00 
IV. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  166.803,00 
1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, 
din care: 

166.706,00 

-pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din învăŃământul 
preuniversitar de stat 

140.558,00 

�pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din învăŃământ 122.342,00 

�pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2, lit.b)-e) din Legea 
educaŃiei naŃionale nr.1/2011 

18.216,00 

-hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităŃile de 
învăŃământ preuniversitar 20.290,00 

-pentru finanŃarea drepturilor asistenŃilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaŃii lunare 

4.815,00 

-pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate 1.043,00 

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 97,00 

V.SubvenŃii 
SubvenŃii de la alte nivele ale administraŃiei publice, din care: 220,00 

SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinŃei cu 
lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri 

200,00 

SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea sănătăŃii 20,00 

VI.Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare pentru finanŃarea 
secŃiunii de dezvoltare 

-50.819,00 

  

SecŃiunea de dezvoltare, din care: 260.381,00 

I.SubvenŃii, din care: 66.292,00 
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SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 
susŃinerii derulării proiectelor finanŃate din FEN postaderare 

66.292,00 

II.Sume primite de la UE  în contul plăŃilor efectuate 
143.270,00 

III.V ărsăminte din secŃiunea de funcŃionare 50.819,00 

CHELTUIELI  TOTALE, din care: 688.697,00  
- SecŃiunea de funcŃionare 411.312,00 
- SecŃiunea de dezvoltare 277.385,00 
1.Autorit ăŃi publice şi acŃiuni externe 36.923,00 
SecŃiunea de funcŃionare 32.347,00 
SecŃiunea de dezvoltare 4.576,00 
2.Alte servicii publice generale 1.243,00 
SecŃiunea de funcŃionare 1.243,00 
3.TranzacŃii privind datoria public ă şi împrumuturi 7.888,00 
SecŃiunea de funcŃionare 7.888,00 
4.Ordine publică şi siguranŃă naŃională 11.000,00 
SecŃiunea de funcŃionare 11.000,00 
5.ÎnvăŃământ 173.692,00 
SecŃiunea de funcŃionare 170.724,00 
SecŃiunea de dezvoltare 2.968,00 
6.Sănătate 15.349,00 
SecŃiunea de funcŃionare 15.066,00 
SecŃiunea de dezvoltare 283,00 
7.Cultură, recreere şi religie 97.853,00 
SecŃiunea de funcŃionare 38.930,00 
SecŃiunea de dezvoltare 58.923,00 
8.Asigurări şi asistenŃă socială 33.392,00 
SecŃiunea de funcŃionare 27.892,00 
SecŃiunea de dezvoltare 5.500,00 
9.LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică 78.681,00 
SecŃiunea de funcŃionare 9.125,00 
SecŃiunea de dezvoltare 69.556,00 
10.ProtecŃia mediului 32.758,00 
SecŃiunea de funcŃionare 23.800,00 
SecŃiunea de dezvoltare 8.958,00 
11.AcŃiuni generale economice şi de muncă 9.218,00 
SecŃiunea de funcŃionare 3.160,00 
SecŃiunea de dezvoltare 6.058,00 
12.Combustibil şi energie 14.953,00 
SecŃiunea de funcŃionare 14.953,00 
SecŃiunea de dezvoltare 0,00 
13.Transporturi 175.747,00 
SecŃiunea de funcŃionare 55.184,00 
SecŃiunea de dezvoltare    120.563,00 
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În structură economică, cheltuielile bugetului local pe anul 2014,  sunt redate 

după cum urmează: 

 

51.02 – AUTORITĂłI PUBLICE ŞI ACłIUNI EXTERNE 

Cheltuielile propuse pentru anul 2014 la acest capitol se ridică la suma de 

36.923,00 mii lei, conform anexei nr. 2. În secŃiunea de funcŃionare s-a prevăzut suma 

de 19.000,00 mii lei destinată plăŃii drepturilor salariale şi a contribuŃiilor aferente 

acestora pentru personalul instituŃiei, 25% din totalul hotărârilor judecătoreşti câştigate 

în instanŃă conform OUG 71/2009 cu modificările şi completările ulterioare, 

indemnizaŃiile membrilor Consiliului Local. La titlul „Bunuri şi servicii” s-a prevăzut 

suma de 13.347,00 mii lei pentru plata cheltuielilor de întreŃinere şi gospodărire a 

serviciilor din cadrul Primăriei (sediul central, sediul A.I.Cuza nr.1, DirecŃia AsistenŃă 

Socială, DirecŃia Taxe şi Impozite din PiaŃa Centrală, sediul din CraioviŃa Nouă, Sala 

Polivalentă) constând în cheltuieli pentru încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, 

poştă, telefon, fax, furnituri de birou, reparaŃii curente şi alte servicii prestate, conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

În cadrul secŃiunii de dezvoltare au fost cuprinse cheltuieli de capital în sumă de 

4.576,00 mii lei, pentru obiectivele nominalizate în lista de investiŃii (anexele 15,16). 

 

54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 

Se propune alocarea sumei de 1.263,00 mii lei pentru DirecŃia de EvidenŃă a 

Persoanelor, în vederea achitării drepturilor salariale şi a contribuŃiilor aferente 

acestora, precum şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, finanŃate din sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate. 

 

55.02 – TRANZACłII PRIVIND DATORIA PUBLIC Ă ŞI ÎMPRUMUTURI 

La acest capitol a fost prevăzută în cadrul secŃiunii de funcŃionare plata 

dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor contractate în sumă de 7.888,00 

mii lei . 
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61.02 – ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłĂ NAłIONALĂ 

La acest capitol s-a propus alocarea  sumei totale de 11.000,00 mii lei la 

secŃiunea de funcŃionare conform anexei, astfel: 

� 10.900,00 mii lei pentru finanŃarea activităŃii PoliŃiei Locale - salarii, restanŃe 

salariale şi sume aferente hotărârilor judecătoreşti în cuantum de 25 % conform OUG 

71/2009 cu modificările şi completările ulterioare, cheltuieli de funcŃionare şi 

întreŃinere ; 

� 100,00 mii lei pentru întreŃinerea, verificarea şi repararea sistemului de alarmare 

din Municipiului Craiova şi a adăposturilor de protecŃie civilă existente.  

 

65.02 – ÎNVĂłĂMÂNT 

În conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, finanŃarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar cuprinde 

finanŃarea de bază, finanŃarea complementară şi finanŃarea suplimentară. Consiliile 

locale pot contribui din bugetele proprii la finanŃarea de bază şi complementară a 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat. 

Pentru anul 2014 la acest capitol, s-a propus alocarea sumei de 173.692,00 mii 

lei, conform anexei nr.6, din care : 

� SecŃiunea de funcŃionare: 

   - pentru cheltuielile de personal a fost prevăzută suma de 122.342,00 mii lei 

pentru plata salariilor şi suma de 20.290,00 mii lei pentru plata sumelor aferente 

hotărârilor judecătoreşti în cuantum de 25 %, conform OUG 71/2009 cu modificările 

şi completările ulterioare, aferente personalului din învăŃământul preuniversitar de stat;  

     - pentru bunuri şi servicii s-a propus alocarea sumei de 26.309,00 mii lei pentru 

cheltuielile de întreŃinere şi gospodărire, diverse materiale de curăŃenie, alte cheltuieli 

autorizate prin dispoziŃii legale, precum şi reparaŃii curente la clădirile în care îşi 

desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar din Municipiul Craiova pe 

anul curent. MenŃionăm că sursa de finanŃare a acestei categorii de cheltuieli este 

constituită din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 18.216,00 mii 

lei şi venituri proprii ale Consiliului Local în sumă de 8.093,00 mii lei. 
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- bursele elevilor reprezintă o categorie de cheltuieli asigurată prin finanŃarea 

complementară,  în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului EducaŃiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, beneficiari fiind elevii de la 

cursurile cu frecvenŃă din învăŃământul preuniversitar de stat. Cuantumul şi numărul 

burselor de performanŃă, merit, studiu şi de ajutor social pentru anul şcolar 2013-2014 

a fost aprobat prin HCL nr.585/31.10.2013. Suma alocată pentru această categorie de 

cheltuieli din venituri proprii pe anul 2014 este de 1.783,00 mii lei; 

- pentru proiecte cu finanŃare din FEN postaderare suma prevăzută este de 

2.968,00 mii lei, aferentă proiectelor la următoarele unităŃi de învăŃământ: Colegiul 

NaŃional Elena Cuza (595,00 mii lei), Liceul Traian Vuia (4 mii lei) şi Şcoala 

Gimnazială Traian ( 4 mii lei), prezentate în anexa nr.18.   

- cheltuielile de capital în sumă totală de 2.365,00 mii lei, sunt prezentate în 

programul de investiŃii din anexele nr.15,16. 

 

66.02 – SĂNĂTATE 

Pentru anul 2014 s-a prevăzut suma de 15.349,00 mii lei, din care: 

� SecŃiunea de funcŃionare: 

       - Consiliul Local Craiova propune alocarea sumei de 7.450,00 mii lei, 

reprezentând transferuri din bugetul local pentru spitale şi anume: Spitalul Municipal 

Filantropia –4.000,00 mii lei, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie  Craiova – 1.750,00 

mii lei şi Spitalul Clinic „Victor Babeş” Craiova –1.700,00 mii lei. 

     - Serviciului Public Creşe i-a fost repartizată suma de 7.606,00 mii lei , din care: 

7.406,00 mii lei pentru cheltuieli de personal şi 200,00 mii lei pentru bunuri şi servicii, 

sursa de finanŃare constituind-o transferuri  de la DirecŃia de Sănătate Publică Dolj în 

sumă de 7.556,00 mii lei, veniturile proprii ale bugetului local în sumă de 50,00 mii 

lei. Fundamentarea acestor cheltuieli este prezentată în nota de fundamentare ataşată;  

      - De asemenea, tot de la  DirecŃia de Sănătate Publică Dolj urmează a se acoperi 

cheltuielile de personal pentru mediatorul sanitar în sumă de 20,00 mii lei. 

       - Centrului  Regional de Transfuzie Sanguină Craiova  i se propune suma de 10,00 

mii lei  reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport ale donatorilor de sânge 
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din localitatea de domiciliu până la sediul centrului de recoltare Craiova, conform HG 

nr. 1364/04.10.2006; 

� SecŃiunea de dezvoltare: 

        - Se propune alocarea  sumei de 163,00 mii lei la cheltuieli de capital pentru  SF 

construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia (anexa nr.16), precum şi 100,00 

mii lei pentru proiectul FEN postaderare „Cresterea eficientei energetice a cladirilor 

publice – proiectare”, conform anexei nr.17; 

. 

67.02 – CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

 Cheltuielile propuse a se efectua pe anul 2014 la acest capitol de cheltuială se 

ridică la suma de 97.853,00 mii lei, conform anexei nr. 8, din care: 

� SecŃiunea de funcŃionare: 

- suma de 20.830,00 mii lei se propune a fi repartizată sub formă de transferuri 

către instituŃiile publice de cultură şi sport de sub autoritatea Consiliului Local Craiova 

şi anume: 

                                                                                                                -mii lei-  
• Opera Română Craiova 5.530,00 
• Filarmonica Oltenia 5.750,00 
• Teatrul de Copii şi Tineret “Colibri “ 1.115,00 
• Ansamblul folcloric “Maria Tănase” 1.420,00 
• Casa de cultură “Traian Demetrescu” 515,00 
• Sport Club Municipal Craiova 6.500,00 

 

- suma de 17.000,00 mii lei se propune a fi alocată pentru întreŃinere grădini publice, 

parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement, după cum urmează: 

- curăŃat gheaŃă şi zăpadă – 200,00 mii lei, 

- defrişare manuală – 100,00 mii lei, 

- tăieri de regenerare şi corecŃie la arbori, arbuşti şi gard viu – 250,00 mii lei, 

- tăiat arbori uscaŃi, scorburoşi, înclinaŃi, scos rădăcini – 200,00 mii lei, 

- administrarea manuală a îngrăşămintelor organice şi minerale – 100,00 mii lei, 

- lucrări de pregătire a terenului – 100,00 mii lei, 
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- material dendricol şi platat arbori,arbuşti, gard viu, flori, achizionat şi semănat 

gazon, brăzduit teren în pantă, amenajat stâncărie ornamentală, reamenajare zone 

verzi, decapat peluze – 1.775,00 mii lei, 

- tratamente fitosanitare – 150,00 mii lei, 

- lucrări de întreŃinere zone verzi, lacuri, cascade, curaŃat şi măturat – 6.550,00 mii lei, 

- transport materiale şi resturi vegetale – 2.500,00 mii lei, 

- activitatea de administrare a Grădinii Zoologice (hrană, curăŃenie, medicamemente) – 

1.075,00 mii lei, 

- activitatea de administrare şi întreŃinere a cimitirelor din municipiu –800,00 mii lei, 

- montare şi întreŃinere mobilier stradal, garduri, coşuri de gunoi, hidranŃi, fântâni 

arteziene, locuri de joacă, bănci de agrement, mese de şah şi ping-pong, etc – 1.673,00 

mii lei, 

- activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice – 175,00 mii lei, 

- achiziŃii de natura obiectelor de inventar – 1.267,00 mii lei, 

- organizare de festivaluri, Zilele Craiovei, Expoflora, Orăşelul copiilor, etc – 85,00 

mii lei; 

        - suma de 1.100,00 mii lei urmează a se aloca AsociaŃiei „Craiova Capitală 

Culturală Europeană 2021”, care în anul 2014 îşi propune să deruleze proiecte 

culturale pentru redarea în circuitul cultural european a obiectivelor locale, 

promovarea valorilor culturii autohtone şi a evenimentelor desfăşurate pe plan local.  
� SecŃiunii de dezvoltare i s-a alocat suma de 45.475,00 mii lei pentru finanŃarea 

următoarelor proiecte cu finanŃare din FEN postaderare : 

-  „Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 

municipiul Craiova”( asistenŃă tehnică+execuŃie) – 38.160,00 mii lei; 

- Reabilitare cămin cultural Pieleşti(asist.tehnică+execuŃie) – 3.013,00 mii lei; 

- Reabilitare cămin cultural Mischii (asist. Tehnică+execuŃie) – 886,00 mii lei; 

- Reabilitare cămin cultural „C-tin Argetoianu ”Breasta (asist. tehnică+execuŃie) - 

643,00 mii lei; 
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- Reabilitare Teatru de vară din Parcul Nicolae Romanescu (asistenŃă 

tehnică+execuŃie) – 2.763,00 mii lei; 

- Amenajare de parcuri şi grădini publice în municipiul Craiova - Parcul Nicolae 

Romanescu (proiectare+asist.teh.+exec) - 10,00 mii lei. 

De asemenea, se propune finanŃarea următoarelor obiective de investiŃii la 

capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”:  

- consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca (PT+execuŃie) - 300,00 mii lei; 

- achiziŃie cu montaj echipamente locuri de joacă – 4.000,00 mii lei;  

- reamenajare Grădina zoologică Craiova (PT+exec.) - cofinanŃare PMC – 854,00 mii 

lei;  

- amenajare zonă sub pasaj suprateran (SF+PT+exec.) – 494,00 mii lei; 

- amenajare Complex Sportiv Stadionul de Fotbal Craiova, b-dul Ştirbei Vodă nr.34 

(PT+exec.) – 7.800 mii lei. 

                  

 ASIGURĂRI ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ 

Pentru anul 2014 s-a propus alocarea sumei totale de  33.392,00 mii lei, conform 

anexei nr. 9, din care: 

� SecŃiunea de funcŃionare: 

- 4.590,00 mii lei reprezentând transferuri acordate Căminului pentru Persoane 

Vârstnice din Craiova pentru plata cheltuielilor cu salariile,  precum şi pentru 

întreŃinerea şi funcŃionarea unităŃii. 

- Serviciului Public Creşe din municipiul Craiova i se alocă suma de 3.250,00 mii 

reprezentând drepturi salariale, contribuŃiile aferente acestora şi cheltuielile cu bunuri 

şi servicii necesare desfăşurări a activităŃii instituŃiei, a celor 9 creşe de pe raza 

oraşului, precum şi a celor două activităŃi de asistenŃă socială preluate din luna februrie 

2013; 

 - Consiliul Local Craiova are încheiate convenŃii şi parteneriate cu 4 asociaŃii şi  

fundaŃii din domeniul asistenŃei sociale: The European House, Centrul de zi 

„Dr.Innocenzo Fiore”, „Dincolo de Autism” şi Centrul Social de UrgenŃă Sf.Vasile 

pentru persoanele fără adăpost din Municipiul Craiova în sumă de 440,00 mii lei; 



 12

- având în vedere prevederile art. 118, alin. 1, lit. a din Legea nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, coroborat cu art. 4 din HG nr. 

457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului 

contribuŃiilor comunităŃilor locale la finanŃarea activităŃii de protecŃie a copilului aflat 

în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de 

protecŃie în condiŃiile art. 19 din OUG nr. 26/1997 republicată, potrivit cărora 

autoritatea locală participă financiar la activitatea de protecŃie a minorului aflat în 

dificultate în cuantum de 25% calculat la costul anual pentru copiii instituŃionalizaŃi şi 

daŃi în plasament maternal stabilit şi aprobat prin hotărâre de către Consiliul JudeŃean, 

se propune alocarea pentru anul 2014 a sumei de 630,00 mii lei cu această destinaŃie; 

      - drepturile asistenŃilor personali pentru copiii şi adulŃii cu handicap grav şi 

indemnizaŃiile lunare în sumă 11.015,00 mii lei; 

       - contravaloarea abonamentelor gratuite acordate persoanelor cu handicap grav şi 

accentuat 2.142,00 mii lei; 

- în conformitate cu OUG 70/2011privind măsurile de protecŃie socială în 

perioada sezonului rece,  din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale prin 

Ministerul Muncii, Familiei, ProtecŃiei  Sociale şi persoanelor Vârstnice se vor acorda 

fonduri cu destinaŃie specială, suma propusă fiind de 200,00 mii lei, pentru acordarea 

ajutoarelor de încălzirea locuinŃei cu lemne  persoanelor cu venituri mici altele decât 

cele beneficiare de ajutor social; 

       -  ajutoare de urgenŃă conform Legii 416/2001 în sumă de 100,00 mii lei pentru 

familiile şi persoanele aflate în situaŃii de necesitate cauzate de calamităŃi naturale, 

incendii,  accidente, ajutoare de înmormântare pentru persoanele beneficiare de venit 

minim garantat şi 25,00 mii lei pentru înhumarea persoanelor decedate din familiile 

beneficiare de ajutor social;  

       - potrivit OUG 70/2011  coroborat cu HCL 188/2012 pentru consumatorii 

vulnerabili din municipiul Craiova  care utilizează pentru încălzirea locuinŃei energie 

termică, se  acordă ajutoare lunare din bugetul local pe perioada  sezonului rece – 

noiembrie-martie, în sumă de 3.500,00 mii lei; 
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- prin H.C.L. 786/2013 s-a aprobat acordarea de beneficii de asistenŃă socială în 

natură persoanelor aflate în situaŃii de risc social din municipiul Craiova începând din 

anul 2014. Astfel, cu ocazia unor sărbători religioase, se vor acorda pachete în valoare 

de 31 lei cu TVA pentru persoane cu handicap, adulŃi şi copii, neinstituŃionalizate, 

someri, persoane cu pensii sau indemnizaŃii sub 500 lei/lună, persoane benefiare de 

venit minim garantat şi persoane fără venit cu vârsta peste 60 de ani. Suma propusă 

pentru aceste acŃiuni este de 2.000,00 mii lei;.  

� SecŃiunea de dezvoltare: 

        La această secŃiune se află în derulare proiectul „Reabilitare şi modernizare 

Cămin pentru Persoane Vârstnice din Craiova” (asistenŃă tehnică+execuŃie) cu 

finanŃare FEN postaderare – 5.500,00 mii lei. 

 

70.02 – LOCUINłE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

Suma propusă pentru anul 2014 de 78.681,00 mii lei prevăzută în anexa nr. 10 se 

va repartiza pe cele 2 secŃiuni, astfel: 

� SecŃiunea de funcŃionare:  

Suma alocată pentru finanŃarea acestei secŃiunii este de 9.125,00 mii lei, defalcată 

astfel: 

   �  Iluminat public 7.025,00  mii lei 

   �  Sistematizarea circulaŃiei 1.500,00 mii lei 

   �  Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 100,00  mii lei 

  

ContribuŃia Consiliului Local la Fondul de ÎntreŃinere, Înlocuire, Dezvoltare, al  

Companiei de Apă Oltenia SA, constitutit conform OUG 198/2005, art.4, alin(2), 

pct.(d) este în anul 2014 în sumă de 500,00 mii lei. 

� SecŃiunea de dezvoltare: 

� proiecte cu finanŃare din FEN postaderare  în sumă de 66.148,00 mii lei 

pentru următoarele proiecte: 

- „Amenajare şi revitalizare  Centrul istoric din municipiul Craiova” – 56.900,00 

mii lei; 
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- „Creşterea eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe în municipiul Craiova – 

9.248,00 mii lei; 

���� cheltuieli de capital – 3.106,00 mii lei pentru lucrări de investiŃii conform 

programului anual (anexele 15,16) şi a fundamentărilor ataşate. 

���� alte transferuri, în sumă de 302,00 mii lei, reprezentând cota de cofinanŃare a 

municipiului Craiova la proiectul „AsistenŃă tehnică pentru pregătirea aplicaŃiei de 

finanŃare şi a documentaŃiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeŃul Dolj în perioada 2014-2020”. 

 

74.02 – PROTECłIA MEDIULUI 

Pentru anul 2014 fondurile propuse sunt  în valoare de 32.758,00 mii lei, 

repartizate astfel pe cele 2 secŃiuni: 

       � SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 23.800,00 mii lei, şi cuprinde: 

       ����salubritate – 19.100,00 mii lei; 

       ����canalizare şi tratarea apelor reziduale – 4.000,00 mii lei; 

In baza contractului de finanŃare încheiat între Romania şi Banca Europeana de 

InvestiŃii, s-a convenit acordarea unui împrumut de către B.E.I, în vederea cofinanŃării 

programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi 

canalizării. În acest sens s-a încheiat un Acord de împrumut subsidiar (AIS) între 

Ministerul FinanŃelor Publice (M.F.P), Consiliul Local Craiova şi Compania de Apă 

Oltenia, prin care MFP a subîmprumutat beneficiarului local (Consiliul Local Craiova) 

suma de 18.451.303,26 Euro din împrumutul B.E.I. ce a fost utilizată exclusiv pentru 

finanŃarea parŃială a costurilor Subproiectului Craiova. Conform AIS, M.F.P. a 

deleagat Consiliului Local Craiova întreaga autoritate şi responsabilitate pentru 

executarea, prin intermediul Companiei de Apă a Subproiectului Craiova.  

Astfel, în bugetul local se va cuprinde suma de 700,00 mii lei, reprezentând  rata 

de capital aferentă subîmprumutului extern estimat pentru semestrul I 2014. 

� SecŃiunea de dezvoltare: 

� cheltuieli de capital – în sumă de 5.958,00 mii lei prezentate în programul de 

investiŃii şi în notele de  fundamentare ataşate; 
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� Prin H.C.L.nr.664/2013 a fost aprobat proiectul „Sistem de management 

Integrat al Deşeurilor în judeŃul Dolj”. Acest proiect urmăreşte implementarea unui 

sistem integrat de gestionare a deşeurilor din municipiul Craiova şi cuprinde: 

colectarea şi transportul deşeurilor reziduale, reciclabile, biodegradabile, staŃii de 

sortare, transfer, compostare, asistenŃă tehnică, etc.  

În acest sens, se propune alocarea sumei de 3.000,00 mii lei pentru cota de 

cofinanŃare aferentă municipiului Craiova. 

 

80.02 – ACłIUNI GENERALE ECONOMICE,  

COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 

Acestui capitol i s-a alocat în anul 2014 suma de 9.218,00 mii lei, astfel: 

- 3.160,00 mii lei (secŃiunea de funcŃionare), reprezentând rată de capital, aferentă 

împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, aprobat de către 

autoritatea publică locală pentru cofinanŃarea obiectivului ,,Centrul multifunctional 

Craiova - Pavilion Central”, conform anexei nr.12. 

- 6.058,00 mii lei (secŃiunea de dezvoltare), reprezentând proiecte cu finanŃare din 

FEN postaderare : 

- Centrul MultifuncŃional Craiova – Pavilion Central (1.050,00 mii lei);   

- Centrul de sprijin al IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi inovare (1.378,00 

mii lei),  

- Centrul de dezvoltare tehnologică şi excelentă în afaceri Craiova (430,00 mii 

lei),  

- BUSINESS Center SUD Craiova (3.200,00mii lei). 

 

81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 

Având în vedere prevederile HCL 8/2012, prin care s-a propus suportarea de la 

bugetul local a diferenŃei dintre preŃul de producere, transport, distribuŃie şi furnizare a 

energiei termice şi preŃul de facturare către populaŃie,  se propune alocarea sumei de 

14.953,00 mii lei de la bugetul local.  
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84.02 – TRANSPORTURI 

Pentru anul 2014, se propune alocarea sumei de 175.747,00 mii lei, conform 

anexei nr.14, astfel:  

� SecŃiunea de funcŃionare: este în sumă de 55.184,00 mii lei, din care : 

�pentru acordarea de facilit ăŃi pe mijloacele de transport în comun pentru 

anumite categorii de persoane, respectiv, pensionari, elevi, studenŃi în conformitate cu 

HCL nr. 81/2012, - suma de 3.000,00 mii lei; 

� întreŃinere şi reparaŃii străzi – suma de 34.908,00 mii lei, 

�subvenŃie conform Legii nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare 

precum şi gratuităŃile acordate potrivit Legii nr.341/2004, Legii nr.44/1994, în sumă 

de 13.220,00 mii lei. 

� Rată de capital în sumă de 4.056,00 mii lei, aferentă împrumutului contractat 

cu BRD Craiova pentru realizarea unor obiective de investiŃii de interes public . 

� SecŃiunea de dezvoltare: 

� proiecte cu finanŃare din FEN postaderare – 100.686,00 mii lei, pentru 

derularea următoarelor proiecte: 

- „Pasaj denivelat subteran, pe sub intersecŃia străzii Arieş cu str.A.I.Cuza şi 

respectiv cu str. Impăratul Traian” - asistenŃă tehnică+exec. - 60,00 mii lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaŃia de nord-sud-est a Polului de creştere 

Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova (3 străzi) – 

asistenŃă tehnică+exec” – 30.735,00 mii lei; 

 - „Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord –Vest a Polului de creştere 

Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”  - 6 străzi 

– 3.000,00 mii lei; 

- „Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului 

forŃei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creştere 

Craiova” - asistenŃă tehnică + exec. – 19.957,00 mii lei; 

 - „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului NaŃional – proiectare+asis. 

tehnic+execuŃie” - 38.201,00 mii lei; 



 17

- „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova” – proiectare – 

8.733,00 mii lei, conform notele de fundamentare ataşate.  

� cheltuieli de capital în sumă de 16.189,00 mii lei, obiectivele fiind 

nominalizate în programul de investiŃii anexat; 

� alte transferuri în sumă de 3.688,00 mii lei, reprezentând rată la împrumutul 

bancar contractat cu BRD Groupe Societe Generale SA pentru achiziŃionarea de 

autobuze. 

FaŃă de cele prezentate mai sus,  propunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, după cum 

urmează: 

� Total Venituri  - 671.693,00 mii lei (411.312,00 mii lei - veniturile secŃiunii de 

funcŃionare şi 260.381,00 mii lei veniturile secŃiunii de dezvoltare); 

 � Total Cheltuieli – 688.697,00 mii lei ( 411.312,00 mii lei - cheltuielile secŃiunii de 

funcŃionare şi 277.385,00 mii lei – cheltuielile secŃiunii de dezvoltare), conform 

anexelor 1-18 şi notelor de fundamentare ataşate la prezentul raport.  

De asemenea, propunem utilizarea în anul bugetar 2014 a excedentului aflat în 

sold la finele anului 2013 în sumă de 17.004,00 mii lei, conform anexei nr.16. 

 

 

 
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 

 PRIMAR, 
Lia OlguŃa Vasilescu 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU BUGET, ÎNTOCMIT, 
 Nicolae Pascu Daniela Militaru Consilier Daniela CreŃu 

 
 
 
 
2 ex./D.C. 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Privind fundamentarea cheltuielilor de personal 

pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Craiova, cu excepţia Direcţiei 
de Evidenţă a Persoanelor 

 
10.01.01     Salarii de bază luna decembrie 2013  = 988 mii lei  
  Salarii de bază / an = 988 mii lei x 11 luni = 10.868 mii lei 
  Diferenţă salarii de bază (după promovarea în grad profesional) /an 27 mii lei x 6 luni 
= 162 mii lei 
  Diferenţă pentru clase salarizare (vechime în muncă) = 16 mii lei 
  Total salarii de bază   = 11.046  mii lei  
10.01.05    Spor pentru condiţii de muncă luna decembrie 2013  = 53 mii lei 
 Sporuri  / an  = 53 mii lei x 11 luni = 583 mii lei 

Diferenţă sporuri (după promovarea în grad profesional) / an  = 3 mii lei x 6 luni = 18 
mii lei 
Total sporuri = 601 mii lei 

10.01.06     Alte sporuri (ore de noapte, etc.) = 7 mii lei 
10.01.12    Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii = 225 mii lei 
10.01.13 Indemnizatii de delegare  = 11 mii lei 
10.01.30    Alte drepturi salariale in bani 
 - conc boala unitate -82 mii lei 
 - concedii 586 mii lei 
 - alte drepturi (com.concurs,modif.sal in cursul lunii)-50mii lei 
 - hot.jud.transa 25% cu infl pt 2007-543mii lei 
 - hot.jud.transa 25% cu infl.pt.2008-522mii lei 
   TOTAL 1.065 mii lei 
 -stimulente imp si taxe calc de exec.judec. 
  Pt 2012 -5%   92mii lei 
  Pt 2013 -10% 183miilei 
  Pt 2014 -25% 457mii lei 
   TOTAL 732mii lei 
 -stimulente pentru 30 pers.Directia Imp si Taxe necalc.inca de execut.jud.,dar se afla 

in lucru-500 mii lei 
 Total alte drepturi salariale in bani 3.015 mii lei 
10.01  Total cheltuieli cu salarii in bani-14.905 mii lei 
 
La aplicarea contributiilor se scade din totalul de 14.905mii lei indemniz delegare→14.894 mii lei 
10.03.01  cas 20,8%    14.894 x20,8% = 3.098miilei 
10.03.02  somaj 0,5%  14.894 x0,5% =   74miilei 
10.03.03  sanatate 5,2%  14.894 x 5,2% = 774 mii lei 
10.03.04  fd accid mca 0,15%  14.894x0,15% = 22 mii lei 
10.03.06 fd cd med 0,85%  14.894 x 0,85% = 127 mii lei 
10.03 Total contributii in bani 4.095 mii lei  
 Total 19.000 mii lei   
 
      Sef Serv.RU    Sef Serv.Financ.Ctb.   Comp.FinancCtb 
Petru Alex.Dumitrescu     Marcela Bragariu               Simona Rugeanu 
         



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Privind fundamentarea cheltuielilor de personal 

pe anul 2014 pentru Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor 
 
 
 
 
10.01.01     Salarii de bază luna decembrie 2013  = 59 mii lei  
  Salarii de bază / an = 59 mii lei x 11 luni = 649 mii lei 
  Total salarii de bază   = 649 mii lei  
10.01.05    Spor pentru condiţii de muncă luna decembrie 2013  = 5 mii lei 
 Sporuri  / an  = 5 mii lei x 11 luni = 55 mii lei 

Total sporuri = 55 mii lei 
10.01.13     Indemnizatii de delegare  = 1 mie lei 
   
10.01.30     Alte drepturi(concedii plătite din fondurile instituţiei, etc.) =80 mii lei 
                                        din care hot judecatoresti 70 miilei       
 
Total 10.01    785 mii lei 
 
                       785-1(indemniz delegare)= 784 mii lei 
 
10.03.01    784mii leix20,8%= 163 mii lei 
10.03.02   784mii lei x0,5%  =4 mii lei 
10.03.03   784mii lei x5,2% = 41miilei 
10.03.04  784mii lei x 0,15%=1 mie lei 
10.03.06  784mii leix 0,85%=7 mii lei 
 Total contributii = 216 mii lei  
 
 Total cheltuieli salarii 1.001 mii lei 
 
  
 
 
 
      Sef Serv.RU    Sef Serv.Financ.Ctb.   Comp.FinancCtb 
Petru Alex.Dumitrescu     Marcela Bragariu               Simona Rugeanu 
          
  
 
 



                                             
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA 
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

privind cheltuielile neeligibile 
aferente împrumutului intern contractat de la BRD-Groupe Societe Generale     

şi aprobat de către autoritatea publică locală 
                   
       Creditul a fost utilizat  în perioada 2006-2009 pentru obiectivele de investitii prevăzute 
la Contractul de credit nr.69/13.06.2006 modificat prin acte adiţionale ulterioare  aprobate 
prin hotărâri ale Consiliului Local .      
 
  -   Obiective de investiţii 
a)Ilustrari urbanistice Piata Prefecturii,esplanada                      27.428.820,53 lei 
pietonală Unirii si Pietei Minerva 
b)Amenajare canal colector deschis parau Cornitoiu                  2.311.999,05 lei 

c)Reabilitare strazi în municipul Craiova                                  37.259.180,42 lei 

d)Reabilitare linie tramvai în municipiul Craiovei         3.000.000,00 lei 
                                                                                            -------------------------                                                                                                                       

                                                                                     70.000.000,00 lei 
  -Sume utilizate în perioada 2006-2009 

Anul                          Suma(lei) 
 

2006                       17.160.280,20 
2007      26.972.077,97 
2008      22.766.207,81 
2009      3.101.434,02 

TOTAL                70.000.000,00 
 

  A.    Calculul estimativ al dobânzii  

 
 Sold     = 70.000.000-18.265.161,18(Rc rambursate)-1.038.133,12 (Stim financiar)= 50.696.705,70 lei 
 31.12.2013 
 

Dobanda: ROBOR 3M prognozată la data de 20.03.2014= 4%+0,15%=4,15%  

                        50.696.706 x 0,0415 
      Trim I             ____________________    X 90= 525.978 lei 
                                        360 
                                                                 

1 
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 Dobanda prognozată: ROBOR 3M  prognozată la data de 20.06.2014 = 4,5%+0,15%=4,65%   
                          
                             49.682.772 x 0,0465 
Trim II             _____________________    X  92=590.397 lei    
                                     360 
         
 Dobanda prognozată: ROBOR 3M  prognozată la data 20.09.2014  = 4,5%+0,15%=4,65% 

        
                   48.668.838x 0,0465 

Trim III            _____________________    X 92=578.348 lei  
                                360 

     
Dobanda prognozată: ROBOR 3M  prognozată la data 20.12 .2014 = 4,5%+0,15%=4,65% 

        
 

               47.654.904 x 0,0465 
Trim IV          _____________________    X 91=560.144 lei    

                              360 
  
    Total dobândă prognozată aferentă împrumutului intern pentru anul  2014 

      525.978+590.397+578.348+560.144=2.254.867 lei 
 

   B. Rata de capital conform graficului de rambursare 

Trim I  -1.013.935,00    lei 

Trim II- 1.013.935,00    lei 

Trim III- 1.013.935,00   lei 

Trim IV -1.013.935,00   lei 

     Total rata de capital aferenta imprumutului pentru anul 2014- 4.055.740,00 lei 
 
  C . Calculul comisionului de gestiune : 
Trim.I-   50.696.706  x0,03%  =   15.209 lei 
Trim.II-  49.682.772  x0,03%  =  14.905 lei   
Trim III- 48.668.838 x0,03%  =   14.601 lei   
Trim IV- 47.654.904 x0,03%  =  14.297 lei 
Total comision gestiune aferent împrumutului pentru anul 2014-59.012  lei 
 
 
Total cheltuieli previzionate an 2014 mii lei (A+B+C)  
     2.256,00+4.056,00+60,00=  6.372,00 
 

       Repartizare pe an în cadrul capitolelor: 
                55.02-,,Tranzacţii privind datoria publică,,  - 2.316,00 
                84.02-,, Transporturi,,  - 4.056,00       
 

2 
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Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor :  
Trim I    -1.556,00 mii lei         

                     1.014,00- 84.02.03.03.81.02.05 Rata de capital 

                        542,00-55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care: 

                                     526,00 - 55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 

                                       16,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern 

Trim II   -1.620,00 mii lei   

                      1.014,00-84.02.03.03.81.02.05  Rata de capital 

                          606,00-55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care: 

                                        591,00-55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 

                                         15,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern 

 Trim III  - 1.608 mii lei 

                  1.014,00-84.02.03.03.81.02.05 - Rata de capital 

                          594,00-55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care: 

                                       579,00-55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 

                                         15,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern 

Trim IV   -1.588 mii lei  

                  1.014,00 - 84.02.03.03.81.02.05 Rata de capital 

                       574,00 -55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care: 

                                          560,00-55.02.30.01.01  Dobânzi aferente datoriei publice interne 

                                            14,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern     

 

             Total an 2014   - 6.372,00 mii lei    

 

 

      DIRECTOR  EXECUTIV                                          

              Nicolae PASCU                                                                   
    
 
         
                                                                                                                  INTOCMIT 
                         
                                                                                                          Simona GHEORGHE  
 
                               
 
 
                                                                             3 
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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA 
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

privind  cheltuielile neeligibile 
                   aferente împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG  

aprobat de către autoritatea publică locală 
   
 
   -   Creditul a fost aprobat prin contractul de împrumut nr.167199/02.12.2010 pentru  
cofinanţarea obiectivul ,, Centrul multifunctional Craiova-Pavilion Central,,  
   - Valoarea obiectivului conform Anexei la contractul de credit-11.676.010 Euro   
    
                              Sume utilizate  

           Anul  Suma(euro) 

2011 3.617.128 

2012 7.376.010 

2013   682.872 

Total 11.676.010 

 
       
       A.   Calculul estimativ al dobânzii  

         Sold 31.12.2013 =11.676.010-171.706,03(Rc rambursată)=11.504.303,97 euro 
     
        
     Dobânda prognozată: Euribor 3M (31.03.2014)   0,4%+4,25%=4,65%    
        Trim I          11.504.304 X 0,0465      x 90   =133.738€ x 4,6 =615.195 lei 
                                               360 
  
     Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.06.2014)   0,4%+4,25%=4,65% 

Trim II        11.332.598 € X 0,0465   x 92   = 134.670 € x 4,6 = 619.482 lei  
                                             360 
            

      Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.09.2014)   0,4%+4,25%=4,65% 
Trim III         11.160.892 € X  0,0465   x  92  = 132.629 € x 4,6 = 610.094 lei 

                                              360 
                                                                           4 
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        Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.12.2014)   0,4%+4,25%=4,65 % 
       Trim IV           10.989.186 €  X 0,0465    x  92  = 130.588 € x4,6= 600.705 lei 
                                                 360 
 
        Total dobândă previzionată aferentă împrumutului extern pentru anul 2014 (mii lei) 
          616,00+620,00+610,00+601,00=2.447,00 
 
       B. Rata de capital - conform graficului de rambursare 

         Trim I -171.706,03 Euro X 4,6 =789.848 lei 
       Trim II -171.706,03 Euro X 4,6=789.848 lei 
       Trim III -171.706,03 Euro X 4,6 =789.848 lei 
       Trim IV -171.706,03 Euro X 4,6 =789.848 lei 
         
       Total rata de capital aferentă împrumutului extern pentru anul 2014(mii lei)=3.160,00 
 
     Total cheltuieli previzionate an 2014 mii lei (A+B) 

        2.447,00+3.160,00=5.607,00 
 
        Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor (mii lei) 
       55.02 -,, Tranzacţii privind datoria publică si împrumuturi,,                             -2.447,00        
        80.02.01.30 - ,, Alte cheltuieli pt acţiuni generale economice şi comerciale,,   -3.160,00 
    
 Trim I       - 1.406,00 mii lei 

                        - 616,00 mii lei   55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 

                        - 790,00 mii lei   80.02.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe 

Trim II        -   1.410 mii lei 

                       - 620,00 mii lei  55.02.30.02.02  Dobanzi aferente datoriei publice externe 

                        -790,00 mii lei   80.02.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe 

 Trim III      -   1.400,00 mii lei 

                              - 610,00  mii lei   55.02.30.02.02  Dobanzi aferente datoriei publice externe 

                         -790,00 mii lei   80.02.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe 

 Trim IV     -  1.391, 00 mii lei 

                         -601,00   mii lei  55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 

                         -790,00 mii lei 80.02.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe 

 

      Prezenta notă de fundamentare  a fost realizată la un curs valutar - 4,6 lei/euro                                            

                        
                 DIRECTOR  EXECUTIV                                             
                           Nicolae PASCU                                              
                                                                                                                                                INTOCMIT 
                                                                                                                       Simona GHEORGHE  

 
 
 

5 
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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA 
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

privind  cheltuielile neeligibile 
 aferente împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG  

aprobat de către autoritatea publică locală  
   
 
   - Creditul a fost aprobat prin actul adiţional nr.1/13.03.2012 la contractual de împrumut 
nr.167199/02.12.2012 pentru cofinanţarea  obiectivului „Craiova Water Park–complex agrement acvatic în 
Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, 
    - Valoarea  obiectivului  conform contractului de credit este de 8.323.990 Euro. 
    -  Estimarea sumelor propuse a fi trase din împrumut, precum şi repartizarea pe trimestre a fost 
comunicată de către  Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte prin adresa nr.207673/23.12.2013 
 
 
                 
              Sume utilizate 

Anul  Suma(euro) 
2013 4.403.660 

 
 
 
             Estimare execuţie lucrări pe trimestre                                                                                                                                                                                    

 Total sume  
propuse a fi 
utilizate 
(euro) 

Trim I 

(euro) 
Trim II 

(euro) 
Trim III 

(euro) 

Execuţie lucrări pe 
trimestre   

3.920.330 1.500.000 1.500.000 920.330 

     
   Calculul estimativ al dobânzii   

   Sold 31.12.2013-4.403.660 euro 

a) Dobândă aferentă sumelor utilizate până la data de 31.12.2013 
 
         Dobânda prognozată : Euribor 3M(31.03.2014) 0,4+4,25%=4,65% 
 
         Trim I       4.403.660 € X0,0465   x  90  =  51.193 € x 4,6= 235.488 lei 
                                              360 
                                                                                  
                                                
                                                                                   6 
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b)    Dobândă aferentă sumelor previzionate a fi trase din împrumut în trim I 2014 
          
        Trim I       1.500.000 € X0,0465   x  90  =  17.438 € x 4,6 = 80.215 lei 
                                     360 
 
      Total dobândă Trim I (a+b)=51.193€+17.438€=68.631€ x4,6=315.703 lei 
 
  
     Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.06.2014)   0,4%+4,25%=4,65% 
        Trim II      7.403.660 € X 0,0465    x 92  = 87.980 € x 4,6= 404.708 lei 
                                       360 
 
    Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.09.2014)  0,4%+4,25%=4,65% 
     Trim III      8.323.990 € X  0,0465   x  92  =  98.917 € x 4,6 = 455.018 lei 
                                     360 

   Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.12.2013)   0,4%+4,25%=4,65% 
      Trim IV    8.323.990 €  X 0,0465   x  92  = 98.917 € x4,6= 455.018 lei 
                                     360 
          

    Total dobândă  prognozată aferentă împrumutului extern pentru anul  2014( mii lei) 
       316,00+405,00+455,00+455,00=1.631,00 
  
                 
        Repartizare pe trimestre în cadrul capitolului: 
 Trim I               316,00 mii lei   55.02.30.02.02  Dobanzi aferente datoriei publice externe 

Trim II              405,00 mii lei  55.02.30.02.02  Dobanzi aferente datoriei publice externe 

 Trim III              455,00  mii lei   55.02.30.02.02  Dobanzi aferente datoriei publice externe 

 Trim IV            455,00   mii lei  55.02.30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 

      
       Prezenta notă de fundamentare  a fost realizată la un curs valutar - 4,6 lei/euro        
 

 

 

           DIRECTOR  EXECUTIV 
                   Nicolae PASCU 

 
 
 
        
                                                                                                                    INTOCMIT 
                                                                                                           Simona GHEORGHE  
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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA 
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind cheltuielile neeligibile aferente programului ISPA pentru  

lucrarea de investiţii “Reabilitarea reţelei de canalizare şi furnizare 
de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova 

pentru protecţia fluviului Dunărea România” 
 

         In   baza  contractului de finanţare încheiat  între  Romania şi Banca Europeana de Investiţii, s-a 
convenit acordarea unui împrumut de către B.E.I, în vederea cofinanţării programului ISPA privind 
infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi canalizării în valoare de 18.451.303,26 Euro 
       În acest sens s-a încheiat un Acord de împrumut subsidiar(AIS) între Ministerul Finanţelor 
Publice(M.F.P), Consiliul Local Craiova şi Compania de Apă Oltenia, prin care MFP a subîmprumutat 
beneficiarului local(Consiliul Local Craiova) suma de 18.451.303,26 Euro din împrumutul B.E.I. ce  a fost 
utilizată exclusiv pentru finanţarea parţială a costurilor Subproiectului Craiova. 
    Conform AIS, M.F.P. a deleagat  Consiliului Local Craiova întreaga  autoritate şi  responsabilitate  
pentru executarea, prin intermediul Companiei de Apă a Subproiectului Craiova.  

 
    Sume utilizate în perioada 2004-2010  

Anul Valoarea Euro 

2004 1.154.527,42 

2005 1.024.179,50 

2006 1.218.259,42 

2007 1.241.769,67 

2008 3.581.551,15 

2009 4.855.452,86 

2010 5.375.563,22 

Total sume             18.451.303,24 

           

    Obiective de investiţii  

A. Staţie epurare                                                        7.696.723,31 € 

B. Reabilitare şi extindere reţele de canalizare                 6.237.242,58 € 

C. Reabilitare reţea de apă                                        4.517.337,35 € 

   Total  sume  18.451.303,24€ 
            

A. Calculul estimativ al dobânzii  

   Sold 31.12.2013=18.451.303,24- 3.503.035,80(Rc rambursate)=14.948.267,44 € 
                                                                             8 
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          Dobândă prognozată 

  Trim I  14.948.267 X 0,0409  X 182= 309.088€ +5%(marja)=324.542€x4,6=1.492.893lei  

                               360                                                          

         

 Trim III  14.373.333 X 0,05  X 182  = 363.326€+5%(marja)=381.492€x4,6=1.754.863lei 

                              360 

      Total dobândă aferentă împrumutului B.E.I. pe 2014:  

         324.542€+381.492€=706.034 € x4,6=3.247.756 lei 
 

  B.   Rata de capital conform graficului de rambursare aprobat prin HG 1280/2007 

     -  Trim I       574.933,36 € X 4,6 = 2.644.694 lei + 5%(marja) = 2.776.929 lei   

      - Trim III    574.933,36 € X 4,6 =2.644.694 lei + 5% (marja) = 2.776.929 lei 

       Total rata de capital aferenta imprumutului pentru anul 2014  - 5.553.858 lei 

     
       Total cheltuieli previzionate an 2014 mii lei (A+B) 
        3.248,00+5.555,00=8.803,00 
   
       În conformitate cu OUG 198/2005 privind alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, înlocuire şi 
dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Compania de Apă Oltenia in baza Contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor publice, a constituit în contul de disponibil al Municipiului Craiova suma de 
2.076.936 lei reprezentând redevenţă aferentă bunurilor concesionate.  
     Astfel, în bugetul local vom cuprinde doar suma de 2.194,00 mii lei, reprezentand diferenţa între totalul 
datoriei publice aferente subîmprumutului extern estimat pentru semestrul I 2014 şi suma existentă în 
contul de disponibil(4.271,00 mii lei-2.077,00 mii lei).   
   Datoria publica scadentă în luna septembrie 2014 va fi constituită din redeventa scadenta in luna iunie 
2014 si va fi cuprinsa in bugetul local la rectificarea din trim III 2014 
    Prezenta notă de fundamentare  a fost realizată la un curs valutar - 4,6 lei/euro 
                Repartizare pe trimestre în cadrul capitolului: 
   55.02-,,Tranzactii privind datoria publica,, -1.494,00 mii lei 
   74.02-,, Canalizare şi tratarea apelor reziduale,,-700,00 mii lei 
            
         Trim I – 2.194,00 mii lei :    
                        -   700,00 mii-74.02.06.01.81.01.05 – Rata de capital 

           - 1.494,00 mii- 55.02.30.02.03-Dobanzi aferente creditelor externe subîmp.                                               
        
               Total  an 2014 -2.194,00 mii lei 
                                                               
          DIRECTOR  EXECUTIV                                      
                  Nicolae PASCU                                                                    
                                                                                                                       INTOCMIT 
                                                                                                                Simona GHEORGHE  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
COMPARTIMENTUL SITUAŢII DE URGENŢĂ 
ŞI PROTECŢIE CIVILĂ                                                           APROB, 
Nr. 9234 din 21.01.2014                                                 PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL  
                                                                                        PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
                   PRIMAR, 
                       LIA OLGUTA VASILESCU 
 

 
MEMORIU JUSTIFICATIV 

PENTRU ACORDAREA BUGETULUI 
COMPARTIMENTULUI SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI PROTECŢIE CIVILĂ AL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
-2014- 

 
 Conform Legii nr. 481/2004 şi Legii nr. 307/2006 Compartimentul Situaţii de Urgenţă şi 
Protecţie Civilă al Municipiului Craiova desfăşoară activităţi de prevenire pentru protecţia  
populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale, a factorilor de mediu în caz de conflict armat 
sau dezastre şi apărare împotriva incendiilor. 
 Experienţa în prevenirea şi intervenţia la dezastre, au demonstrat că acestea nu au 
graniţă, majoritatea nu se pot controla, un dezastru poate antrena alte tipuri de dezastre, sunt 
neprevăzute şi de cele mai multe ori cu urmări drastice. 
 Datorită situării geografice, condiţiilor de relief, specificul activităţilor unor obiective 
industriale, a traficului intens pe căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi a altor factori – pe 
teritoriul municipiului Craiova îşi pot manifesta acţiunea distructivă următoarele tipuri de 
dezastre: 
 
 DEZASTRE TEHNOLOGICE 
 

1. Accident nuclear la C.N.E. Kozlodui – Bulgaria; 
2. Accident chimic la S.N.P. Petrom Sucursala Doljchim, S.C. Frigorifer S.A., S.C. 

Heineken Romania S.A., S.C. Lactido S.A., S.C. Olpo S.A., Termocentrale Craiova şi 
Işalniţa etc.; 

3. Accident chimic pe timpul transportului substanţelor periculoase; 
4. Accidente majore şi avarii de proporţii la conductele magistrale de alimentare cu 

gaze, petrol şi de termoficare, precum şi la reţelele de alimentare cu energie electrică 
şi de telecomunicaţii; 

5. Incendii de masă şi explozii. 
 

DEZASTRE NATURALE 
 
1. Cutremur; 
2. Alunecări de teren; 
3. Inundaţii; 
4. Secetă; 
5. Incendii de pădure; 
6. Accident chimic; 
7. Accident nuclear; 
8. Incendii de masă; 
9. Căi de comunicaţii; 
10. Utilităţi; 
11. Epidemiologic; 
12. Epizootic. 
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La nivel municipal, activităţile de prevenire sunt îndeplinite de către Compartimentul 
Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă al Municipiului Craiova şi Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă sub îndrumarea primarului. 

 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă şi art. 2, alin 1, lit. e, alin. 2, lit. b, art. 4, alin. 4, art. 6, art. 7, art. 16, art. 17 din 
Regulamentul Cadru privind structura organizatorică, atribuţiile funcţionarea şi dotarea 
Comitetelor şi Centrelor Operative pentru Situaţii de Urgenţă aprobate prin Hotărârea 
Guvernuluiu României nr. 1491/2004, organizează şi conduce la nivelul municipiului activităţile 
de apărare împotriva dezastrelor. 

 Evoluţia dezastrelor din ultimii ani şi experienţa acumulată demonstrează necesitatea 
dotării Compartimentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă al Municipiului Craiova – 
ca organ de prevenire, coordonare şi control al activităţilor privind situaţiile de urgenţă şi de 
ducere a acţiunilor de intervenţie în situaţii de război sau dezastre. 

În anul 2014 solicităm un buget care să facă posibilă dotarea care să ne permită 
îndeplinirea misiunilor ce ne revin din Legea nr. 481/2004 şi Legea 307/2006. 

Având în vedere problemele dificile cu care ne confruntăm în domeniul dezastrelor, 
considerăm că în anul 2014 fondurile bugetare destinate situaţiilor de urgenţă să fie dirijate, cu 
prioritate, pentru atingerea următoarelor obiective: 

 
INVESTIŢII 

 
1. Dotarea Punctului de Comandă Municipal – pentru antrenarea comisiilor de protecţie 

civilă de specialitate, inspectorilor de protecţie civilă, instruirea formaţiunilor de 
protecţie civilă; 

2. Studiu de audibilitate privind sistemul de alarmare la nivelul municipiului Craiova; 
3. Repetor radio pentru extinderea razei de comunicare a centralei de alarmare; 
4. Centrală de alarmare mobilă; 
5. Tehnică şi materiale de cultură.  
 

 
CHELTUIELI CURENTE 

 
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 
 
ILUMINAT ŞI FORŢĂ MOTRICĂ 
  S-au avut în vedere: 
- Cheltuielile pentru întreţinerea, verificarea şi repararea sistemului de alarmare al municipiului 
Craiova (sirene electronice); 
- Asigurarea de întreţinere post garanţie a sistemului de alarmare şi remedierea defecţiunilor 
care pot interveni; 
POŞTĂ, TELEFON, TELEX, RADIO, TELEVIZOR, INTERNET 
  Luând în calcul creşterile de preţuri la toate categoriile de abonamente, 
necesitatea achiziţionării de tehnică nouă, s-a avut în vedere: 
- Plata abonamentelor la telefoanele mobile existente şi extinderea numărului lor cât şi a 
abonamentului;  
- Cheltuieli pentru verificarea, întreţinerea şi repararea circuitelor din reţeaua municipală de 
înştiinţare-alarmare; 
- Necesitatea conectării la internet şi plata abonamentului, mai ales la Punctul de Comandă al 
Municipiului; 
FURNITURI DE BIROU 

 La acest cod s-au avut în vedere creşterile de preţuri în special la materialele 
consumabile pentru calculatoare. În anul 2014 consumul va fi mai mare la acest capitol, 
deoarece este necesară dotarea Compartimentului Situaţii de Urgenţă şi protecţie civilă, 
precum şi desfăşurarea a numeroase exerciţii de management al situaţiilor de urgenţă la agenţii 
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economici care deţin şi manipulează în procesul productiv amoniac, freon şi alte substanţe 
chimice industriale care reprezintă pericol pentru mediul înconjurător şi pentru populaţie, în 
eventualitatea unui accident tehnologic. Se vor deşfăşura exerciţii de alarmare în vederea 
antrenării organelor existente pentru o intervenţie rapidă şi eficientă şi pentru pregătirea 
populaţiei privind modul de comportare în caz de dezastre. În anul 2014 se va actualiza 
întreaga documentaţie pe linie de situaţii de urgenţă şi protecţie civilă şi se va trece la 
elaborarea unei noi concepţii a planurilor de intervenţie pe tipuri de dezastre, precum şi a 
documentelor din Punctul de Comandă Municipal. 
MATERIALE PENTRU CURĂŢENIE 

  Pentru executarea şi menţinerea curăţeniei, dezinfectarea în urma inundaţiei din 
finele anului 2011 şi primăvara anului 2013 în Punctul de Comandă Municipal, biroului 
Compartimentului Situaţii de Urgenţă, adăposturi de protecţi civilă, în cadrul spaţiilor de 
depozitare a tehnicii şi materialelor pentru intervenţie şi pentru întreţinerea acestora. 
ALTE MATERIALE ŞI PRESTĂRI SERVICII 

 La acest cod s-a avut în vedere: 
  - Reparaţii la mijloacele de intervenţie şi la mijloacele cu care este dotat Punctul 

de Comandă Municipal, inclusiv acumulatorii necesari pentru sirenele electronice, 
iluminatul de rezervă, centrala telefonică; 

   - Etalonarea aparaturii de control nuclear şi chimic, detecţie gaze şi ultraviolete; 
    - Executarea şi motarea unei uşi cu protecţie la incendiu pentru separarea 

subsolului de parter a clădirii administrative din str. A. I. Cuza nr. 1; 
  - Reparaţii curente la instalţiile de alimentare cu apă, gaze şi energie electrică; 
  - Dotarea săli de pregătire din Punctul de Comandă Municipal; 

- Reparaţii de service şi întreţinere la centrala de alarmare şi sirenele aflate în 
dotarea Primăriei Municipiului Craiova (încheierea unui contract de service şi întreţinere 
pentru anul 2014). 

- Extinderea razei de comunicare radio a centralei de alarmare prin montarea unui 
repetor. 

- Asigurarea celui de al doilea mediu de comunicare a centralei de alarmare 
pentru acţionarea sirenelor electronice (prin modemuri GSM). 

- Asigurarea acţionării centralizate a sirenelor electronice şi din punctul de 
comandă judeţean şi de la o unitate mobilă (centrală de alarmare mobilă). 

- Reparaţii şi întreţinere la staţiile radio din dotare. 
  - Identificarea şi marcarea clădirilor cu potenţial major din punct de vedere al 

riscului la cutremur. 
  - Identificarea clădirilor ce fac parte din patrimoniu şi marcarea acelora care deţin 

obiecte şi materiale de interes naţional. 
  - înlocuirea cartuşelor filtrante de la măştile de gaze din dotare. 
  - aciziţionarea de detectoare portabile de radiaţii gama. 

OBIECTE DE INVENTAR DE MICĂ VALOARE ŞI SCURTĂ DURATĂ 
  În anul 2014 vrem să achiziţionăm tehnica şi materialele pe care ni le-am propus 
pentru anul 2013 şi din motive obiective nu au fost achiziţionate. 
  Este absolut necesar în anul 2014 constituirea de stocuri de materiale de apărare 
împotriva inundaţiilor conform normativului cadru de dotare cu materiale şi mijloace de 
apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi de combatere a efectelor poluărilor 
accidentale.   

REPARAŢII CURENTE 
  - Punctul de Comandă Municipal; 
  - Adăposturile de protecţie civilă din cartierele: Craioviţa Nouă, zona Centrală, 

Calea Bucureşti, Lăpuş-Argeş, Ion Mincu, Sărari-Siloz şi adăpostul de la Doljana; 
  - Service şi întreţinere a sistemului de alarmare.  
REPARAŢII CAPITALE 
  La adăposturile de protecţie civilă grav afectate din cartierele: Craioviţa Nouă, 

zona Centrală, Calea Bucureşti, Lăpuş-Argeş, Ion Mincu, Sărari-Siloz, şi 
adăpostul de la Doljana. 
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CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII 
  - Achiziţionarea şi editarea de: cărţi, manuale, şi reviste de specialitate, filme, 

casete video, DVD-uri, planşe, broşuri, pliante şi ghiduri de protedţie civilă  şi 
situaţii de urgenţă pe tipuri de dezastre; 

  - Abonamente la presa centală şi locală, presa Ministerului de Interne şi a 
Comandamentului Protecţiei Civile; 

  - Tipărirea de plancarde color pentru investigarea şi marcarea clădirilor postseism. 
  - Achiziţionarea de publicaţii conform ordinelor primite de la eşalonul superior. 
 Acestea sunt necesare pentru informarea şi pregătirea de specialitate a personalului 
Compartimentului Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă, a Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă, a operatori economici din cadrul municipiului, a inspectorilor de protecţie civilă şi 
situaţii de urgenţă, a studenţilor, elevilor, a structurilor de protecţie civilă şi situaţii de urgenţă 
cuprinse în schema de organizare a municipiului, a populaţiei şi salariaţilor. 
 Vă rugăm să sprijiniţi dotarea Compartimentului Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă al 
Municipiului Craiova, pentru ca acesta cât şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă să-şi 
poată îndeplini misiunile ce le revin conform Legii protecţiei civile nr. 481/2004, Legii 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor. 
 
  Întocmit,          
  Consilier, 
                  Mihai Bosun 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
COMPARTIMENTUL SITUAŢII DE URGENŢĂ 
ŞI PROTECŢIE CIVILĂ                                                           APROB, 
Nr. 9234 din 21.01.2014                                                 PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL  
                                                                                        PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
                   PRIMAR, 
                       LIA OLGUTA VASILESCU 
 
 

LISTA CHELTUIELILOR MATERIALE ŞI SERVICII 
PROPUSE PENTRU ANUL 2014 

 

Nr. 
Crt. DETALII UM 

C
A

N
TI

TA
TE

 

PREŢ UNITAR 
Lei RON 

VALOARE 
Lei RON OBS. 

CHELTUIELI PENTRU PREGĂTIREA DE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ 
MATERIALE DE CULTURĂ 

1. Instalaţie sonorizare Buc. 2 2 500 5 000  
TOTAL 5 000  

TEHNICĂ ŞI MATERIALE DE PROTECŢIE N.B.C. 

1. Cartuşe filtrante pentru măştile 
din dotare. Buc. 100 150 15 000  

TOTAL 15 000  
CHELTUIELI PENTRU DOTAREA ÎN VEDEREA INTERVENŢIEI LA DEZASTRE 

1. 

Stocuri materiale de apărare 
împotriva inundaţiilor conform 
normativului cadru de dotare 
cu materiale şi mijloace de 
apărare împotriva inundaţiilor 

Buc. 1 10 000 10 000 

 

TOTAL 10 000  
REPARAŢII ŞI PRESTĂRI SERVICII 

1. 

Reparaţii la mijloacele de 
intervenţie şi la mijloacele cu 
care este dotat Punctul de 
Comandă Municipal; 

Buc. 1 5 000 5 000 

 

2. Modemuri GSM centrală 
alarmare şi sirene Buc. 5 2 000 10 000  

3. 

La adăposturile de protecţie 
civilă grav afectate din 
cartierele: Craioviţa Nouă, 
zona Centrală, Calea 
Bucureşti, Lăpuş-Argeş, Ion 
Mincu, Sărari-Siloz 

Buc. 1 20 000 20 000 

 

4. 

Reparaţii de service şi 
întreţinere la centrala de 
alarmare şi sirenele de 
alarmare 

Buc. 1 20 000 20 000 

 

5. 
Tipărirea de plancarde color 
pentru investigarea şi 
marcarea clădirilor postseism 

Buc. 500 20 10 000 
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Nr. 
Crt. DETALII UM 

C
A

N
TI

TA
TE

 

PREŢ UNITAR 
Lei RON 

VALOARE 
Lei RON OBS. 

6. 

Executarea şi motarea unei uşi 
cu protecţie la incendiu pentru 
separarea subsolului de parter 
a clădirii administrative din str. 
A. I. Cuza nr. 1; 

Buc. 1 5 000 5 000 

 

TOTAL 70 000  
TOTAL GENERAL 100 000  

 
                        Întocmit,          
    Consilier, 
                     Mihai Bosun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BMA/3 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
COMPARTIMENTUL SITUAŢII DE URGENŢĂ 
ŞI PROTECŢIE CIVILĂ                                                           APROB, 
Nr. 9234 din 21.01.2014                                                 PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL  
                                                                                        PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
                   PRIMAR, 
                       LIA OLGUTA VASILESCU 

 
LISTA INVESTIŢIILOR 

PROPUSE PENTRU ANUL 2014 
 

Nr. 
Crt. DETALII UM 

C
A

N
TI

TA
TE

 

PREŢ UNITAR 
Lei RON 

VALOARE 
Lei RON OBS. 

INVESTIŢII PENTRU DOTAREA PUNCTULUI DE COMANDĂ 
1. Videoproiector Buc. 1 3 000 3 500  
2. Ecran proiecţie Buc. 1 1 500 1 500  

TOTAL 5 000  
TEHNICĂ ŞI MATERIALE DE TRANSMISIUNI 

1. 
Studiu de audibilitate privind 
sistemul de alarmare la nivelul 
municipiului Craiova 

Buc. 1 30 000 30 000 
 

2. Repetor radio pentru centrala 
de alarmare şi accesorii Buc. 1 30 000 30 000  

3. Centrală de alarmare mobilă Buc. 1 30 000 30 000  
TOTAL 90 000  

TOTAL GENERAL 95 000  
 
 
     Întocmit,          
    Consilier, 
                     Mihai Bosun 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
COMPARTIMENTUL SITUAŢII DE URGENŢĂ                                   
ŞI PROTECŢIE CIVILĂ         
Nr. 9234 din 21.01.2014                                                               
                         
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PROPUSE PENTRU ANUL 2014 
Compartimentul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă al Municipiului Craiova 

 
                       mii lei 

Prevederi (Lei RON) Nr. 
crt. Denumirea indicatorilor Cod 

Anuale Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 
1. Cheltuieli curente 01 100 25 25 25 25 
2. Cheltuieli de personal 10 - - - - - 
3. Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12 - - - - - 
4. Bunuri de servici 20 100 25 25 25 25 
5. Furnituri de birou 20.01.01 - - - - - 
6. Materiale pentru curăţenie 20.01.02 - - - - - 
7. Reparaţii curente 20.02 35 10 5 10 10 
8. Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 - - - - - 
9. Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 55 5 20 15 15 
10. Alte obiecte de inventar 20.05.30 - - - - - 
11. Cărţi publicaţii şi materiale documentare 20.11 10 10 - - - 
12. Alte cheltuieli 59 - - - - - 

13. Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile 
naturale 59.02 - - - - - 

14. Investiţii 71 95 40 20 20 15 
TOTAL GENERAL 195 65 45 45 40 

 
                        Întocmit,          
    Consilier, 
                     Mihai Bosun 
 



Nr.crt. Unităţi de învăţământ Valoare 
propusă

Valoare 
aprobată

1 Grădinița cu PP „Pinocchio” 10 0

2 Grădinița cu PP „Sf. Lucia ” 10 0

3 Grădinița cu PP „ Floarea Soarelui” 10 0

4 Grădinița cu PP „Phoenix” 10 0

5 Grădinița cu PP „ Piticot” 10 0

6 Grădinița cu PP „Curcubeul Copilăriei” 5 0

7 Grădinița cu PP „ Castelul Fermecat” 10 0

8 Grădinița cu PP  „ Traian Demetrescu” 10 0

9 Grădinița cu PP ”Tudor Vladimirescu” 10 0

10 Grădinița cu PP  „Sf. Ana" 10 0

11 Grădinița cu PP „Paradisul Copiilor” 10 0

12 Grădinița cu PP „ Căsuţa Fermecată” 10 0

13 Grădinița cu PP „ Petrache Poenaru” 10 0

14 Grădinița cu PP „ Voiniceii” 10 0

15 Grădinița cu PP "Dumbrava minunată" 10 0

16 Grădinița cu PP „ Floarea Albastră” 10 0

17 Grădinița cu PP  „Elena Farago 10 0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚII
SERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
Nr. __________ /______/ ___ /2014

MUNICIPIULUI CRAIOVA

Pentru anul 2014 propunem  alocarea sumei de 655 mii lei, la dispoziția 
unităților de învățământ (terțiari), la capitolul 65.02.20.02 "Învățământ" pentru  materiale - 
bunuri și servicii - reparații curente, repartizată conform tabelului de mai jos. 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la dispoziția unităților de învățământ (terțiari)

Pentru alocarea de resurse bugetare la capitolul "Învățământ" - reparații curente
65.02.20.02

Se aprobă
Ordonator principal de credite

Primar,
Lia Olguța Vasilescu



18 Grădinița cu PP  „N. Romanescu 10 0

19 Grădinița cu PP „Eden” 10 0

20 Grădinița cu PP  „Ion Creangă ” 10 0

21 Grădinița cu PP „Căsuţa cu Poveşti” 10 0

22 Şcoala Gimnazială  „Elena Farago 10 0

23 Şcoala Gimnazială  „Gh. Bibescu 10 0

24 Şcoala Gimnazială  „Mihai Eminescu 10 0

25 Şcoala Gimnazială  „Nicolae Bălcescu 10 0

26 Şcoala Gimnazială Traian 10 0

27 Şcoala Gimnazială DECEBAL 10 0

28 Şcoala Gimnazială „ Anton Pann” 10 0

29 Şcoala Gimnazială Ion Ţuculescu 10 0

30 Şcoala Gimnazială ION CREANGĂ 10 0

31 Şcoala Gimnazială Sf. Dumitru 10 0

32 Şcoala Gimnazială  Lascăr Catargiu 10 0

33 Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Ţiţeica” 10 0

34 Şcoala Gimnazială „ Mircea Eliade” 10 0

35 Şcoala Gimnazială Sf. Gheorghe 10 0

36 Şcoala Gimnazială N.Romanescu 10 0

37 Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul 10 0

38 Şcoala Gimnazială Alexandru Macedonski 10 0

39 Liceul Matei Basarab 20 0

40 Liceul Teh.de Transporturi Auto 10 0

41 Colegiul Tehnic „ Costin D. Neniţescu”” 15 0

42 Liceul Traian Vuia 10 0

43 Colegiul Național Ec. Gh.Chițu 10 0

44 Liceul Charles Laugier 10 0

45 Liceul Teoretic Henri Coanda 10 0

46 Liceul Tehnologic Auto 10 0

47 Liceul cu program sportiv Petrache Triscu 10 0

48 Colegiul NaționalCarol I 10 0

49 Colegiul Național Fratii Buzesti 10 0

50 Colegiul Național Elena Cuza 10 0

51 Colegiul Național N. Titulescu 10 0

52 Liceul Teoretic Tudor Arghezi 10 0

53 Colegiul Național Stefan Velovan 10 0

54 Liceul de Arta Marin Sorescu 10 0



55 Colegiul Tehnic Energetic 10 0

56 CTAM C-tin Brâncușii 10 0

57 Colegiul Teh. de Industrie Alimentară Craiova 10 0

58 Liceul Teh.  George Bibescu 10 0

59 Colegiul " Ştefan Odobleja" 35 0

60 Liceul Teologic Adventist 10 0

61 Seminarul Teologic Ortodox  Sf. Grigorie Teologul 10 0

62 Liceul Teh Transport Căii Ferate Craiova 10 0

655 0

Director executiv,

Anamaria Mihaela Covaci Inspector Iulian Pătru

Întocmit,

TOTAL
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CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                         
SERVICIUL  PUBLIC  MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE 
SI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                   
Str. Unirii, Nr. 45 , Craiova, cod postal 200409                                                                    
Tel, Fax : 0251/533063, 0351/461516, 0351/461526 
Cod fiscal : 23434670 

Notă de fundamentare 
buget 2014 

 
        Prin Hotărârea nr.326/30.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului Craiova   s-a 

aprobat preluarea de către Serviciul Public Creșe Craiova a cabinetelor medicale și de 
medicină dentară din unitățile de învățământ școlare și universitare din Craiova,cu păstrarea 
drepturilor și obligațiilor deținute la această dată de către Serviciul Public Creșe Craiova. 

 În urma Hotărârii nr.59/26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Craiova,  
Serviciul Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ 
din Municipiul Craiova se reorganizează în Serviciul Public Management Spitale,Cabinete 
Medicale și Creșe din Municipiul Craiova serviciu cu personalitate juridică  în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova,iar prin Hotărârea nr.8/17.01.2013 a Consiliului 
Local al Municipiului Craiova a fost preluată activitatea din cadrul proiectelor ,,Centru de zi-
Sprijin pentru vârstnicii abandonați de familie” și,,Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din 
Craiova”. 

  Serviciul Public Management Spitale,Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul 
Craiova serviciu cu personalitate juridică  în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova are ca activități principale:managementul spitalelor din municipiul Craiova,  asistență 
acordată prin cele 9(noua )creșe  de pe raza municipiului Craiova,activitatea de asistență 
medicală acordată de către cabinetele medicale  aflate în unitățile de învățământ preuniversitar 
cât și universitar aflate în municipiul nostru și îngrijire și asistență persoane vârstnice. 

Sursele de finanțare pentru capitolul 68.02,,Asigurări și Asistență socială” sunt 
asigurate prin Bugetul Local al Municipilui Craiova, în ceea ce privește finanțarea 
pentru capitolul 66.02,,Sănătate” aceasta este asigurată de catre Direcția de Sănătate 
Publică din transferuri  de la Bugetul Sănătății, cât și de Bugetul Local  al Municipiului 
Craiova prin intermediul Consiliului Local Craiova,conform    Ordonanței  de Urgență 
nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
sănătății în vederea descentralizării.    

Activitatea de asistență socială este asigurată  prin cele 9 creşe de pe raza municipiului 
Craiova numerotate de la 1 la 9. Fiecare dintre cele 9 creşe deţin 1-2 săli de grupă, 1-2 
dormitoare, grupuri sanitare, magazie de alimente, magazie de materiale de curăţenie și 
întreţinere, izolator, magazie de lenjerie, vestiar, bucătărie proprie sau comună cu grădiniţa la 
care sunt arondate, spălătorie proprie sau comună cu grădiniţa la care sunt arondate. 

Activitatea medicală este asigurată de cabinetele medicale și de medicină dentară din 
unitățile de învățământ prin personalul specializat care funcționează în cadrul acestora.  

În vederea asigurării unor condiții decente pentru creșterea, îngrijirea și educația 
timpurie a copiilor din creșe, precum și a condițtiilor de igienă și sănătate pentru elevii și 
studenții din  unitățile de învățământ vă rugăm să luați  în considerare necesitatea alocării 
sumei  de 7.606 mii lei la Capitolul 66.02,,Sănătate”.  
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                                     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 
                                           Fonduri necesare 7.606  mii lei 
            

208 posturi 

I. Cheltuieli de personal 

10.01.01 Salarii de bază 

            2.320leix208 posturix12luni=5.790.720 lei 

10.01.05 Spor pentru condiţii de muncă        5.000 lei 

10.01.13       Indemnizații de delegare                 1.000 lei 

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani(concedii 

                      medicale unitate)                             10.000  lei 

10.01  Total cheltuieli cu salariile în bani 5.806.720  lei 

10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 

                                 5.806.720x20,8% =1.207.798 lei 

10.03.02 Contribuţii de asigurări sociale de şomaj 

                                                         5.806.720x 0,5% =  29.034 lei 

10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 

                                  5.806.720x 5,2% = 301.950 lei  

10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli    

                       profesionale 

                                 5.806.720x0,196% = 11.381 lei 

10.03.06 Contribuţii pentru concedii medicale şi indemnizaţii 

                                 5.806.720x0,85% = 49.357 lei 

10.03  Total contributii  1.599.520 lei 

10  CHELTUIELI DE PERSONAL=7.406.240 lei ~7.406  mii lei 

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut în vedere precizările din 
Ordonanța de Urgență nr.77/2013,Hotărârea de Guvern 871/2013 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe țară garantat în plată. 

                  
La Titlul II cod 20 Bunuri şi Servicii sunt necesari 200 mii lei   din care 50 mii lei de 

la bugetul local și 150 mii lei din fonduri alocate de Ministerul Sănătății  și pentru 
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achitarea facturilor la utilităţi precum si al celorlalte cerinţe necesare funcţionării serviciului 
după cum urmează: 

La articolul 20.01 Bunuri şi Servicii sunt necesari 45 mii lei din FONDURI 
ALOCATE DE CĂTRE BUGETUL LOCAL pentru următoarele alineate: 

- 20.01.01- furnituri de birou sunt necesari 10 mii lei pentru cumpărarea imprimatelor 
,tipizatelor speciale, rechizitelor pentru cabinetele medicale(rețete,registre de evidență,situații 
medicamente,adeverințe etc). 

-20.01.02-materiale curățenie sunt necesari 2 mii lei, pentru efectuarea 
curățeniei la Dispensarul Studențesc.  

-20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare sunt necesari 
33 mii lei, pentru contracte de ridicare deșeuri medicale, service aparatură medicală 
(unituri cabinete stomatologice),  analize medicale pentru personalul medical.   

-La articolul 20.02 reparații curente  sunt necesari 5 mii lei, pentru mici 
reparații la sediul Dispensarului Studențesc(în spațiul oferit de Universitatea din 
Craiova ,Căminul 9 Facultatea de Mecanică)  

     La articolul 20.04 Medicamente și materiale sanitare sunt necesari 140 mii lei , 
fonduri alocate de Ministerul Sănătății(OMS653/2001,OMS 502/2009,OMS 
820/2009,OMECTS/OMS 5298/1668/2011 ) astfel: 

-20.04.01 medicamente 80 mii lei pentru dotarea cabinetelor, conform bare-
mului de dotare. 

-20.04.02 materiale sanitare  52 mii lei pentru dotarea cabinetelor ,conform 
baremului de dotare. 

-20.04.04 dezinfectanți  8 mii lei,conform barem. 

La articolul 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar sunt necesari 10 mii lei 
pentru: 20.05.30 alte obiecte de inventar fiind necesară suma de 10 mii lei pentru 
achiziționarea de instrumentar medical destinat cabinetelor stomatologice(bisturie,clești 
extractie,elevatoare pense) fonduri alocate de Ministerul Sănătății(OMECTS/OMS 
5298/1668/2011) .    

        DIRECTOR GENERAL                                         DIRECTOR ADJUNCT 

       Ec.Anca Georgiana Ilie                                             Ec.Mihajlovic Viorica      

                                                                                        

                                                                                    Șef serv.contabilitate,buget 

                                                                                         Ec.Cîrtog Luminița                                          



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea 
Servicii lor de Utilitate Publica 
Nr. 9936 /22.01.2014 

Se aprobă, 
Ordonator Principal de Credite 

PRIMAR, 
LIA OLGUTA VASILESCU 

  
 
 

                                             
 
    
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind fondurile alocate pentru activitatea „Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 

verzi, baze sportive şi de agrement” 
cap.67.02.05.03 pentru anul 2014 
SECŢIUNEA FUNCŢIONARE 

                               
                   
 
 

Pentru anul 2014 se finanţează următoarele activităţi pe capitolul 67.02.05.03 
„Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement”: 

 
Ι. Amenajare, întreţinere, înfrumuseţare zone verzi pe o suprafaţă de 825 

ha. 
 Activitatea este dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările ulterioare fiind reglementată de:   

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin 
Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare  

- H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a 
acesteia; 

- H.C.L. nr. 218/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, 
întreţinerea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi; 

- H.C.L. nr. 132/2006 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea 
de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi din municipiul 
Craiova  

- H.C.L. nr. 24/2013 modificată prin H.C.L. nr. 93/2013 privind aprobarea 
tarifelor, cu modificările ulterioare. 

Pe anul 2014, pe activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi, 
este necesară finanţarea pentru:   

         Curăţat gheaţa şi zăpada din parcuri şi grădini este o lucrare ce se execută în 
perioada iarnă – primăvară. Suma alocată pentru această lucrare este de 200 mii lei. 
        Defrişarea manuală a suprafeţelor de teren este o lucrare ce se execută în 
perioada de repaus vegetativ în parcuri şi în locurile cu vegetaţie spontană şi constă în 



tăierea vegetaţiei, scoaterea rădăcinilor şi transportul acestora. Suma alocată pentru 
realizarea acestei lucrări este de 100 mii lei. 
            Tăierile de regenerare şi corecţie la arbori, arbuşti şi gard viu sunt lucrări ce 
se execută în perioada de repaus vegetativ (iarna-primăvara). Lucrările constau în 
fasonarea arborilor, formarea coroanei la arbori, reducerea înălţimii la gardurile vii şi 
curăţirea acestora de uscături. Pentru aceste lucrări se alocă suma de 250 mii lei . 
    Tăiat arbori uscaţi, scorburoşi, înclinaţi, scos rădăcini care afectează 
infrastructura sau structura de rezistenţă a blocurilor, este o lucrare ce se execută cu 
ferăstraie mecanice şi utilaje speciale (PRB-uri, TIH-uri, mijloace de transport), suma 
nalocată fiind de 200 mii lei.  
 Administrarea manuală a îngrăşămintelor organice şi minerale 

Această lucrare se execută tot timpul anului în zonele unde se plantează flori 
anuale şi bienale (cca 250 mii bucăţi),  gazon rulou sau sămânţă de gazon şi culturi de 
trandafiri de pe marile bulevarde şi grădini publice. Pentru această lucrare se alocă suma 
de 100 mii lei. La stabilirea valorii s-a ţinut cont şi de preţul/tonă al îngrăşămintelor. 
 Lucrări de pregătire a terenului presupun mobilizarea solului la adâncimi 
diferite (10 - 30 cm), curăţat de iarbă şi buruieni, aşternere de pământ vegetal. Pentru 
derularea acestor lucrări se alocă suma de 100 mii lei. 
 S-a luat în calcul suprafaţa de cca. 8000 mp pentru plantarea florilor, 15000 mp 
pentru refacerea zonelor verzi . 
      În vederea derulării activităţilor de plantat arbori, arbuşti, gard viu, flori este 
nevoie de material dendrofloricol (flori anuale şi bienale, flori la ghivece pentru stâlpi, 
flori pentru jardiniere, arbori, arbuşti, gard viu şi trandafiri ce se plantează în parcuri, 
grădini şi asociaţiile de proprietari, aliniamente stradale, zone reamenajate şi sensuri 
giratorii). Suma alocată este de 500 mii lei. De asemenea s-a ţinut cont şi de 
achiziţionarea unor specii deosebite în zonele centrale. 
        Plantat arbori, arbuşti, gard viu, trandafiri - lucrare ce necesită săpatul gropilor 
sau şanţului, administrarea gunoiului de grajd, fasonarea şi mocirlirea materialului de 
plantat şi plantatul propriu-zis, fapt pentru care se alocă suma de 200 mii lei . 
    Plantat specii floricole, anuale, bienale, perene este o lucrare ce se execută 
începând cu luna martie până în noiembrie, suma alocată fiind de 250 mii lei. 
    Achiziţionat gazon rulou şi seminţe gazon – 150 mii lei. La stabilirea sumei s-a 
avut în vedere ca noile zone reamenajate să fie executate cu material de calitate cu o 
compoziţie de plante graminee care se pretează condiţiilor pedo-climatice specifice 
municipiului Craiova. Materialul va fi achiziţionat de la firme specializate, recunoscute 
la nivel naţional. 
 Lucrarea de semănat gazon se execută în trimestrul II şi III al anului pentru 
refacerea sau înfiinţarea de noi zone verzi pe raza municipiului Craiova, suma alocată 
fiind de 250 mii lei. 
 Brăzduit teren în pantă. Lucrarea presupune reamenajarea cu gazon rulou a 
zonelor care necesită această lucrare. Pentru această lucrare se alocă suma de 50 mii lei. 
        Amenajat stâncărie ornamentală – lucrare specială executată în sensuri giratorii, 
peluze şi jardiniere, folosindu-se materiale ca: piatră concasată, stânci şi plante 
ornamentale deosebite de talie diferită. Având în vedere valoarea de piaţă a materialelor 
şi complexitatea lucrării se alocă suma de 100 mii lei. 



      Reamenajat zone verzi este o lucrare ce impune refacerea zonelor distruse din 
punct de vedere al vegetaţiei şi al aspectului peisager, lucrare pentru care se alocă suma 
de 200 mii lei. 
       Decapat peluze este lucrarea ce se execută în tot timpul anului, cu condiţia ca 
solul să nu fie îngheţat şi presupune degajatul de diferite materiale, extragerea de 
pământ vegetal. Suma alocată este de 75 mii lei. 
    Pentru asigurarea unei bune dezvoltări a plantelor este nevoie atât de tratamente 
fitosanitare, de combatere a bolilor şi dăunătorilor, cât şi de tratamente pentru 
distrugerea buruienilor, concurentul numărul unu al plantelor. Suma alocată este de 150 
mii lei.  
 Lucrări de întreţinere zone verzi se execută de la începutul primăverii până 
toamna târziu, ele constând în cosit gazon, tuns gard viu, greblat, mobilizat etc. 
Valoarea alocată pentru realizarea lor pentru anul 2014 este de 2500 mii lei.  
 Întreţinere lacuri şi cascade constă în îndepărtarea corpurilor străine, cosit 
vegetaţie acvatică, îndepărtarea resturilor vegetale de pe suprafaţa luciului de apă. 
Pentru această lucrare se alocă suma de 50 mii lei. 
 Activităţile de întreţinere curăţenie şi măturat se execută pe spaţiile verzi. 
Lucrarea constă în colectarea resturilor menajere, peturi, hârtii, pungi plastic, etc, de pe 
o suprafaţă de 825 ha. Pentru aceasta se alocă suma de 2000 mii lei.  
       Pentru întreţinerea suprafeţei de peste 425 de hectare de zone verzi, din 
asociaţiile de proprietari se alocă suma de 2000 mii lei pentru anul 2014. La stabilirea 
valorii s-a avut în vedere volumul mare de lucrări (tuns gard viu, cosit vegetaţie 
ierboasă, degajarea terenurilor de corpuri străine, tăieri de regenerare, încărcat resturi 
vegetale).  
 Pentru transportul materialelor şi resturilor vegetale cât şi pentru utilajele 
necesare desfaşurării lucrărilor specifice zonelor verzi, se alocă suma de 2500 mii lei. 
La stabilirea acestei valori s-a ţinut cont de preţul combustibilului şi al pieselor de 
schimb, în funcţie de numărul de utilaje şi mijloace de transport cu care se lucrează. 
  
 Suma totală alocată pentru finanţarea activităţilor mai sus prezentate este de 
11925 mii lei . 

  
 

        II. Activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situată în Parcul Nicolae 
Romanescu . 
 Activitatea este reglementată de : 

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin 
Legea nr. 3/2003 cu modificările ulterioare, 

- Legea nr. 191/2002 „Legea Grădinii Zoologice” şi Ordinul M.M.G.A. nr. 
742/2004 cu modificările ulterioare, 

- H.C.L. nr. 242/2006 prin care se aprobă gestiunea directă către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
pentru activitatea de administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul 
„Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova. 



- H.C.L. nr. 269/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” din 
municipiul Craiova. 

- H.C.L. nr. 321/2006 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea 
de administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” 
din municipiul Craiova; 

- H.C.L. nr. 22/2013privind aprobarea tarifelor pentru această activitate. 
 Grădina Zoologică se află situată în Parcul Nicolae Romanescu pe o suprafaţă de 
1,40 ha, cu un număr de 262 exemplare animale şi păsări: 

- animale carnivore - 24 exemplare 
- animale omnivore - 40 exemplare 
- animale ierbivore  - 38 exemplare  
- păsări decorative şi carnivore - 160 exemplare.  

 Întreţinerea zilnică a acestor animale pentru a avea un aspect plăcut necesită 
alocarea de fonduri pentru:  

a) hrană animale, păsări – 464 mii lei 
b) întreţinerea curăţeniei, a padocurilor, volierelor la animale şi păsări – 553 

mii lei 
c) medicamente obligatorii şi preventive – 58 mii lei 

 Suma alocată pentru anul 2014 este de 1075 mii lei.            
 
                
        III. Activitatea de administrare şi întreţinere a cimitirelor din municipiul 
Craiova. 
 Este reglementată de: 

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a 
O.G. nr. 71/2002; 

- H.C.L. nr. 56/2006 prin care a fost dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova activitatea de administrare şi întreţinere a cimitirelor, 

- H.C.L. nr. 364/2013 –privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a 
cimitirelor; 

 R.A.A.D.P.F.L Craiova are în administrare un număr de 4 cimitire respectiv, 
Cimitirul Craiova Nord, Dorobănţia, Sineasca şi Ungureni. Aceste cimitire se întind pe 
o suprafaţă de 55,66 ha, iar suma alocată pentru întreţinerea zonelor verzi şi curăţeniei 
este de 800 mii lei. 
 Activităţile prezentate mai sus vor fi finanţate în cadrul secţiunii de funcţionare 
de la codul 20.01.30 „servicii pentru întreţinere şi funcţionare, suma totală fiind de 
13800 mii lei . 
 
         IV. Montare şi întreţinere mobilier stradal. 
 Activitatea este reglementată de: 

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003; 



- H.G. nr. 955/2004 Hotărâre pentru aprobarea reglementărilor – cadru de 
aplicare a O.G. nr. 71/2002; 

- H.C.L. nr. 56/2006 prin care a fost dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova activitatea de montare şi întreţinere mobilier stradal, 

- H.C.L. nr. 240/2006, modificată prin HCL nr. 201 /2008 privind aprobarea 
Regulamentului de desfăşurare a activităţii de montare şi întreţinere a  

             mobilierului stradal în municipiul Craiova, modificată prin H.C.L. nr. 308/2008, 
- H.C.L. nr. 268/2006 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind 

activitatea de montare şi întreţinere a mobilierului stradal din municipiul 
Craiova, 

- H.C.L nr. 23/2013 privind aprobarea tarifelor pentru această activitate. 
 Pentru realizarea acestei activităţi se alocă suma de 1673 mii lei după cum 
urmează: 
 Montarea şi întreţinerea împrejmuirilor (gard). În gestiune există 35.000 ml 
gard metalic, urmând ca în anul 2014 să se achiziţioneze 30.000 ml.Gardul existent 
necesită reparaţii, întreţinere, vopsitorii. Ţinând cont de experienţa anilor trecuţi, de 
valoarea de piaţă a materialelor necesare, se alocă suma de 550 mii lei. 
 Fântâni arteziene -numărul fântânilor arteziene este de 16, fiecare funcţionând 
cca 450 ore pe lună. Suma alocată este de 650 mii lei astfel :  
     -  pentru exploatare se alocă  suma de 500 mii lei. 
    -  curăţirea fântânilor arteziene se face pe o suprafaţă de 11.882 mp. Pentru 
realizarea acesteia se alocă suma de 125 mii lei. 
     -    conservarea fântânilor arteziene se face anual şi cuprinde demontarea duzelor, 
pompelor şi transportul acestora la locul de depozitare. Pentru realizarea acesteia se 
alocă suma de 25 mii lei. 
 Montarea şi întreţinerea coşurilor de gunoi 
 Numărul coşurilor de gunoi existente pe domeniul public este de 2.000 bucăţi. 
Din numărul total al acestora se deteriorează o bună parte, fapt care necesită întretinerea  
şi montarea de noi coşuri de gunoi. Pentru realizarea acesteia se alocă suma de 60 mii 
lei. 
 Locuri de joacă 
 Pe domeniul public al municipiului Craiova există un număr de 89 locuri de joacă 
compuse din: tobogane, leagăne, balansoare, carusele, groapă de nisip, mese şi băncuţe. 
Datorită uzurii şi deteriorării în timp, acestea necesită lucrări de reparaţii, întreţinere şi 
înlocuire, completare cu nisip a acestora. Pentru realizarea acestei activităţi se alocă 
suma de 100 mii lei.  
 Bănci agrement 
 Pe domeniul public al municipiului Craiova există un număr de 900 bănci 
agrement. Datorită condiţiilor meteo, a actelor de vandalism, băncile necesită vopsirea 
şi înlocuirea lănteţilor furaţi sau distruşi. De asemenea, în urma achiziţionării de noi 
bănci va fi necesar finanţarea lucrărilor de montare a acestora . 
 Pentru realizarea acestei activităţi se alocă suma de 80 mii lei .                    
 Montarea şi întreţinerea meselor de şah şi ping-pong 
 În parcurile aparţinând domeniului public al municipiului Craiova există mese 
destinate activităţilor recreative. Datorită condiţiilor meteo acestea necesită lucrări de 
reparaţii şi înlocuire a elementelor uzate cu altele noi. Având în vedere aceste lucruri 
pentru anul 2014 se alocă suma  de 40 mii lei. 



  
 
          Reparaţii întreţinere hidranţi 
 Pentru menţinerea în bune condiţii a gazonului şi florilor în municipiul Craiova s-
au amenajat reţele de hidranţi. Datorită intemperiilor, actelor de vandalism, accidentelor 
produse de maşini, hidranţii se degradează în timp, necesitând lucrări de reparaţii şi 
înlocuire a elementelor deteriorate. 
 Pentru aceste lucrări se alocă suma de 143 mii lei. 
 Alte lucrări - În Parcul Nicolae Romanescu şi pe domeniul public al 
municipiului Craiova există podeţe şi foişoare iar pentru conservarea şi păstrarea 
acestora în condiţii optime sunt necesare lucrări de reparaţii şi întreţinere. 
 Pentru realizarea acestora se alocă suma de 50 mii lei.                        
 Activitatea va fi finanţată de pe codul 20.02 „reparaţii curente” suma totală  
alocată pentru anul 2014 fiind de 1673 mii lei . 
 
    V. Activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice- constă în 
întretinerea şi vidanjarea zilnică a unui număr de 38 de toalete ecologice  amplasate pe 
domeniul public din municipiul Craiova. Pentru desfasurarea acestei activităti se alocă 
suma de 175 mii lei.  
          Total fonduri alocate pentru activitatile date în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova – 15648 mii lei. 
 
      VI. Achiziţii de natura obiectelor de inventar 
 Pentru anul 2014 se alocă: 

- achiziţie gard metalic pentru împrejmuire zone verzi 600 mii lei  
- achiziţie bănci agrement – 375 mii lei 
- achiziţie bunuri de natura obiectelor de inventar pentru organizare, 

amenajare EXPOFLORA 2014, şi Zilele Craiovei (corturi, etc) – 42 mii lei; 
- achizitie gard imprejmuire locuri de joaca      - 200 mii lei 
- achiziţie bunuri de natura obiectelor de inventar pentru organizarea 

Sărbătorilor de Iarnă - Oraşelul Copiilor – 32 mii lei; 
- achiziţie mese şah – 18 mii lei 

 Achiziţiile se vor realiza prin serviciul specializat din primărie, fiind finanţate pe 
codul 20.05.30 - Obiecte de inventar. Suma alocată pentru această activitate este de 
1267 mii lei. 
 

VII. Alte achiziţii cu bunuri şi servicii, 
 Necesită fonduri pentru următoarele activităţi : cazarea, organizarea festivitaţilor 
de premiere, achiziţii de materiale, achiziţii de natura obiectelor de inventar, achiziţii 
brazi, ornamente, globuri, servicii organizare sărbători iarnă, etc. În acest sens este 
necesară  finanţarea   urmatoarele activitati: 

- achiziţii de servicii, materiale, (diplome, invitaţii, bannere, etc) pentru 
organizarea şi amenajarea Expoflora 2013 – 15 mii lei; 

- achiziţii servicii organizare, amenajare Zilele Craiovei – 10 mii lei; 
- achiziţii materiale, servicii, (transport brazi, şi alte servicii) decoraţiuni, 

globuri, alte articole pentru organizarea şi amenajarea cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă, brazi – Oraşelul Copiilor – 60 mii lei . 



Aceste activităţi vor fi finanţate de pe codul 20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii”, suma totală alocată fiind de 85 mii lei. 
       Având în vedere cele prezentate suma totală alocată pentru finanţarea activităţilor 
ce fac obiectul capitolului de cheltuieli 67.02.05.03 este de 17000 mii lei. 
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Notă de fundamentare 
a cheltuielilor pe anul 2014 

 
 

       I. Capitol 68.02 Subcapitol 68.02.15 - Prevenirea excluderii sociale, Paragraf 
68.02.15.01 – Ajutor social  
Titlu 57 – Articol 57.02, Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar 
          
        Având în vedere prevederile Legii nr.416/2001privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare, fondurile necesare pentru plata ajutorului social  
se suportă din bugetul de stat prin Ministerul Muncii ,Familiei , Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vărstnice. 
        În ceea ce priveşte ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor 
social, acesta se suportă din sume defalcate din TVA, iar ajutorul de urgenţă pentru 
familiile şi persoanele care se află în situaţii deosebite, se suportă din bugetul local.     
 
       Funcţie de veniturile ce se preconizează a se realiza în anul 2014 solicităm 
repartizarea sumei de 100,00 mii lei ce va fi defalcată atât pentru plata ajutorului bănesc 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii de venit minim garantat cât şi 
pentru acordarea de ajutoare de urgenţă după cum urmează: 

A. Ajutor bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne  
 
Potrivit OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social şi 
care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, au 
dreptul la ajutor bănesc în cuantum de 58 lei lunar, drept care se stabileşte şi se achită o 
singură dată pentru toată perioada sezonului rece, respectiv noiembrie-martie, funcţie de 
luna în care s-a stabilit dreptul de ajutor social.  

La estimarea necesarului de credite pentru plata ajutorului bănesc pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne s-au avut în vedere următorii factori: 
- numărul potenţial de beneficiari în perioada ianuarie-martie 2014 şi noiembrie 2014 – 
martie 2015; 
- indexarea cuantumului ajutorului bănesc de la 58 lei lunar la aproximativ 62 lei lunar.  

   În anul 2014, solicităm pentru plata ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinţei 
cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri suma de 30,00 mii lei. 

 



B.Ajutoare de urgenţă                                                                                                     
 
Potrivit art.28 alin 2, 4 – 5 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare, primarii pot acorda, din fondurile prevăzute în 
bugetul local:       
       - ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate 
cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente;     
       - ajutoare de înmormântare urmare decesului persoanelor din familiile beneficiare 
de venit minim garantat;                 
       - ajutoare financiare pentru alte situaţii deosebite care au fost stabilite prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.123/2011. 

De asemenea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2004, autoritatea locală 
poate achita beneficiarilor de venit minim garantat debitele înregistrate la consumul de 
energie electrică şi apă în proporţie de 25%, 50% sau 100%.  
        În anul 2013 un număr de 95 cetăţeni ai municipiului Craiova s-au adresat 
autorităţii locale solicitând sprijin financiar, situaţia socio-financiară şi medicală a 
acestora fiind reflectată în ancheta socială efectuată la domiciliul acestora, cuantumul 
ajutoarelor de urgenţă  stabilit prin dispoziţia primarului în limita fondurilor aprobate în 
bugetul local, fiind între 300-1.500 lei. 

Pentru anul 2014 solicităm un credit bugetar în sumă de 70,00  mii lei. 
  
 
II. Capitol 68.02 Subcapitol 68.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 
asistenţei sociale – ÎNHUMĂRI  
Titlu 57 – Articol 57.02, Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar 
 
 Cheltuielile cu înhumarea persoanelor decedate din familiile beneficiare de ajutor 
social, persoane fără susţinători legali cât şi a celor neidentificate, care se află în 
evidenţa Spitalului Clinic nr.1 se suportă din bugetul local, în baza situaţiilor lunare 
privind cheltuielile pentru groapă, coşciug, stâlp şi transport transmise de către 
RAADPFL Craiova,în anul 2013 un nr. de 25 de persoane solicitând acordarea de 
ajutoare de deces. 
         Pentru anul 2014 propunem alocarea unui credit bugetar în sumă de 25,00 mii lei. 
 
   Capitol 68.02 Subcapitol 68.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 
asistenţei sociale –   
Titlu 57 – Articol 57.02, Alineat 57.02.02 – Ajutoare sociale în natură 

 
Prin H.C.L nr.786/2013, Consiliul Local Municipal a aprobat modalitatea de 

acordare a unor beneficii de asistenţă socială persoanelor aflate în situaţii de risc social 
din municipiul Craiova începând cu anul 2014. Astfel se vor acorda beneficii sociale sub 
forma unor pachete cu alimente continând 2 l ulei, 2 Kg zahăr, 2 Kg făină, 1 Kg orez, 1 



Kg mălai următoarelor categorii: 
a)  persoane cu handicap, adulţi şi copii, neinstituţionalizate  
b)  şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şpmaj sau care se află în căutarea 

unui loc de muncă, potrivit prevederilor legii nr.76/2002 privind sistemul  
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c) persoane care primesc pensii sau după caz pensii, indemnizaţii şi alte  venituri  
cumulate până la 500 lei/lună; 

d) persoane beneficiare de venit  minim garantat; 
e) persoane fără venit care au vârsta peste 60 de ani. 

Acordarea beneficiilor sociale se va face cu ocazia sărbătorilor  religioase 
creştine:Sărbătoarea Paştelui, Sfânta Maria Mare, Sărbătoarea Crăciunului. 
Ţinând cont că din evidenţele DGASPC Dolj,  AJOFM Dolj, Casa Judeţeană 
de Pensii  Dolj şi ale autorităţii locale reiese în prezent  un număr de 
aproximativ 21000 persoane aflate în situaţie de risc social pe raza 
municipiului Craiova, iar costul unui pachet acordat pentru o persoană este de 
31 lei cu TVA, propunem pentru anul 2014 alocarea unui credit bugetar în 
sumă de 2000,00 mii lei. 

 
III.  Capitol 68.02 Subcapitol 68.02.15 – Prevenirea excluderii sociale, Titlu 57- 
Articol 57.02, Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar 
 
             Ajutor bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru familiile şi 
persoanele singure altele decât cele beneficiare de ajutor social 
 
         În conformitate cu OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socoială în 
perioada sezonului rece, familiile şi persoanele singure beneficiază de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, stabilirea dreptului la încălzirea locuinţei cu lemne se face 
o singură dată pentru perioada sezonului rece iar plata se efectuează lunar. 
           Sumele necesare solicitate sunt transferate către bugetul local de la Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, autoritatea locală efectuând plata drepturilor 
băneşti. 
       În anul 2013 au primit aceste drepturi un nr. de 592 titulari, creditul utilizat pentru 
plata acestui beneficiu de asistenţă socială fiind de  188823lei. 
       În anul 2014 pentru perioada ianuarie–martie şi noiembrie-decembrie estimăm 
stabilirea drepturilor băneşti de încălzirea locuinţei  cu lemne pentru un nr. de 
aproximativ 625 beneficiari pentru care solicităm un credit de 200,00 mii lei.  
  
 
 
 
 



IV.  Capitolul 68.02 Subcapitol 68.02.15 – Prevenirea excluderii sociale, Paragraf 
68.02.15.01 – Ajutor social 

Titlu 57 – Articol 57.02. 01, Alineat 57.02.01  – Ajutoare sociale în numerar  
 
 Potrivit OUG. nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece, coroborat cu HCL nr. 586/2013, pentru consumatorii  vulnerabili din 
Municipiul Craiova care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, se acordă 
ajutoare lunare şi din bugetul local pe perioada sezonului rece – 5 luni.  
 Având în vedere că la nivelul lunii noiembrie 2013 au fost înregistrate un număr 
de 12950 cereri pentru care a fost stabilit ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei, 
solicităm pentru plata acestor ajutoare un credit bugetar în sumă de 3500,00 mii lei, 
aferent perioadei noiembrie – decembrie 2013, ianuarie – martie 2014, care va fi utilizat 
pentru plata acestui beneficiu de asistenţă socială. 
 
V.Capitol 68.02 Subcapitol 68.02.05 – Prevenirea excluderii sociale, 
     Titlu 57 – Articol 57.02, Alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatea locală are în evidenţă un 
număr de 661 persoane care beneficiază de indemnizaţie lunară echivalentă cu salariul 
net al asistentului social debutant din unităţile bugetare şi asigură plata  indemnizaţiei 
primite de persoana cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului 
personal. 

Creditele bugetare utilizate în anul 2013 pentru plata acestor beneficii de asistenţă 
socială au fost de 4946,00 mii lei. 

Ţinând cont de creşterea salariului asistentului social debutant din unităţile bugetare 
începând cu 01.01.2014 la suma de 850 lei, iar de la 01.07.2014  la suma de 900 lei, de 
ritmul mediu de creştere al numărului beneficiarilor de indemnizaţii, a eventualelor 
modificări care pot interveni la dosarele aflate în plată-decese, încetări la cerere, treceri 
la alt grad  de handicap  precum şi acordarea indemnizaţiei pe perioada concediului de 
odihnă al asistentului personal, solicităm pentru anul în curs un credit bugetar în sumă 
de 5000,00 mii lei pentru un nr. de 745 beneficiari de indemnizaţie lunară.  
 
VI. Capitolul 68.02- Subcapitolul 68.02.05-Asistenţă   socială pentru familie şi 
copii-Titlul 10, Articol 10.01 

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatea locală are în evidenţă 
asistenţi personali încadraţi cu contract de muncă pe perioadă determinată şi 
nedeterminată, funcţie de certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de 
Comisiile de evaluare de specialitate care primesc un salariu lunar în sumă fixă  care 
include şi sporul de vechime. 

Creditele bugetare utilizate în anul 2013 pentru plata acestor  salariaţi au fost de 



5509,00 mii lei. 
       Ţinând cont de creşterea salariului de bază minim brut garantat în plată începând cu 
01.01.2014 la suma de 850 lei, iar cu 01.07.2014 la suma de 900 lei, de ritmul mediu de 
creştere al numărului asistenţilor personali, a eventualelor modificări care pot interveni 
la dosarele aflate în plată-decese, încetări la cerere, treceri la alt grad  de handicap, 
precum şi acordarea unui procent de 25% din valoarea titlului executoriu în anul 2014 
pentru sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti ce au ca obiect acordarea unor 
drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar 
devenite executorii până la 31.12.2011,  estimăm ca fiind necesară pentru un număr de 
500 asistenţi personali suma de 6015,00 mii lei.  

Menţionăm că în anul 2014, este necesar ca asistenţii personali să efectueze 
următoarele analize medicale:ex. coprobacteriologic, ex. coproparazitologic şi fişa de 
aptitudine, suma estimată pentru suportarea acestor examene fiind de 15,00 mii lei. 

Evidenţiem mai jos sumele necesare pentru plata acestora pe anul 2014 defalcate pe 
alineate : 
                                                                                                  mii lei 

Rând Denumirea indicatorilor 
 

Cod Prevederi an 
2014 

1 TOTAL CHELTUIELI   6015,00 
 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE(COD 01+79+84)  6015,00 

2 CHELTUIELI 
CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57+59) 

01 6015,00 

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10.01 
la 10.03) 

10 6000,00 

4 Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 
10.01.16+10.01.30) 

1001 4702,00 

5 Salarii de bază 10.01.01 4700,00 
6 Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 2,00 
7 Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1298,00 
8 Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 975,00 
9 Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 30,00 

10 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate  10.03.03 238,00 
11 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi 

boli 
10.03.04 15,00 

12 Contribuţii pt concedii şi indemnizaţii 10.03.06 40,00 
13 Bunuri şi servicii(cod 20.01.01 la 20.30.30) 20  
14 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii(cod 20.30.30) 20.30.30 15,00 

  
VII. Capitolul 68.02 Subcapitol 68.02.50 – Alte cheltuileli în domeniul asigurărilor 
şi asistenţei sociale 

1. Titlul 59 – Alte cheltuieli 
Articol 59.11 – Asociaţii şi fundaţii 

 I    A. Potrivit Convenţiei de colaborare încheiată cu Asociaţia The European 
House, autoritatea locală cofinanţează activităţile de asistenţă socială a persoanelor cu 



nevoi speciale, în vârstă de peste 18 ani, provenite din abandonuri. 
 Pentru plata parţială a cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor materiale necesare 
celor 5 imobile din municipiul Craiova, unde sunt găzduite 55 persoane cu dizabilităţi, 
solicităm alocarea unui credit bugetar în anul 2014 de  120,00 mii lei. 
     
 B. Prin HCL nr.475/2006 s-a aprobat  Convenţia de colaborare cu Asociaţia 
Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România – Filiala Craiova privind 
îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism din Centrul de Zi 
„Dr. Innocenzo Fiore” din Municipiul Craiova, convenţie a cărei durată de valabilitate 
este prelungită anual prin act adiţional. 
 Potrivit Convenţiei de colaborare obligaţia Consiliului Local Municipal este aceea 
de a stabili în bugetul local aportul financiar pentru plata parţială a cheltuielilor de 
personal, alocaţiei de hrană şi a cheltuielilor materiale destinate desfăşurării activităţii 
Centrului. 
 Pentru anul 2014, solicităm alocarea unui credit bugetar în cuantum de 10,00 mii 
lei pentru plata parţială a cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor materiale necesare 
acordării de servicii sociale copiilor diagnosticaţi cu autism în municipiul Craiova. 
 
 C. Potrivit Convenţiei de colaborare încheiată cu Asociaţia „Dincolo de Autism” 
Craiova, autoritatea locală cofinanţează plata parţială a cheltuielilor ocazionate de 
susţinerea serviciilor terapeutice pentru copiii şi tinerii diagnosticaţi cu autism din 
Craiova, beneficiari ai asociaţiei. 
 
  Pentru plata parţială a cheltuielilor de personal ocazionate de susţinerea serviciilor 
terapeutice menţionate solicităm alocarea unui credit bugetar în anul 2014 în cuantum  
de  10,00 mii lei. 
   
Titlul 59-Alte cheltuieli  
        3. Prin HCL 257/2006 s-a aprobat Acordul de Parteneriat cu Arhiepiscopia 
Craiovei şi Asociaţia “Vasiliada” în vederea depunerii Proiectului  având ca obiect 
înfiinţarea “Centrului Social de Urgenţă Sfântul Vasile pentru persoanele fără 
adăpost din Municipiul Craiova”, finanţat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, în cadrul Programului de Interes Naţional “Combaterea excluziunii sociale a 
persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă”.  
 Contribuţia Consiliului Local al Municipiului Craiova stabilită prin H.C.L. 
257/2006 şi prevăzută în bugetul proiectului, este atât în natură respectiv imobilul situat 
in Str. Râului nr. 42 cât şi  în  suportarea costurilor de funcţionare  aprobate, în  cuantum 
de 300.000 lei pe an. 
 În vederea suportării costurilor de funcţionare pe anul 2014 solicităm alocarea 
sumei de 300,00 mii  lei pentru „Asociaţia Vasiliada Craiova”. 
 
VIII. Capitolul 68.02.50.10 –Alte cheltuieli în domeniul asigurării şi asistenţei 



sociale 
Articol 51.01.01-Transferuri către instituţii publice 

  
         În conformitate cu prevederile art.118, alin.1, lit.a din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului  coroborat cu art.4 din H.G. nr.457/2000 
pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor 
comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a 
celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în 
condiţiile art. 19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/1997 republicată, 
autoritatea locală participă financiar la activitatea de protecţie a minorului aflat în 
dificultate în cuantum minim de 25% calculat la costul anual pentru copiii 
instituţionalizaţi şi daţi în plasament maternal stabilit şi aprobat prin hotărâre de către 
Consiliul Judeţean . 
      Având în vedere că în anul 2013 din  bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local Municipal s-a consumat suma de 603,00 mii lei, pentru anul 2014 preliminăm ca 
fiind necesară pentru acoperirea tuturor  cheltuielilor cu astfel de destinaţie 630,00 mii 
lei. 
        
           DIRECTOR EXECUTIV,                                                   ŞEF SERVICIU, 
 
                    Ioana Stoian                                                                   Costin Musceleanu 
 
                                                                                                          
                                                                                                          ŞEF BIROU, 
 
                                                                                                         Gabriel Danciu                    
                                                       
                                                         
  
 
              
 
 
  
                                                                              
 
                                                                              
 
 
 
 
 



 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                                         
SERVICIUL  PUBLIC  MANAGEMENT SPITALE, CABINETE 
MEDICALE SI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA                                  
Str. Unirii, Nr. 45 , Craiova, cod postal 200409                                                                    
Tel, Fax : 0251/533063, 0351/461516, 0351/461526 
Cod fiscal : 23434670 

Nota de fundamentare 
buget 2014 

 
        Prin Hotărârea nr.326/30.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova   s-a aprobat preluarea de către Serviciul Public Creșe Craiova a cabinetelor 
medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ școlare și universitare din 
Craiova,cu păstrarea drepturilor și obligațiilor deținute la această dată de către 
Serviciul Public Creșe Craiova. 

 În urma Hotărârii nr.59/26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova,  Serviciul Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din 
Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova se reorganizează în Serviciul Public 
Management Spitale,Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova serviciu cu 
personalitate juridică  în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova,iar prin 
Hotărârea nr.8/17.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a fost preluată 
activitatea din cadrul proiectelor ,,Centru de zi-Sprijin pentru vârstnicii abandonați de 
familie” și,,Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova”. 

  Serviciul Public Management Spitale,Cabinete Medicale și Creșe din 
Municipiul Craiova serviciu cu personalitate juridică  în subordinea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova are ca activități principale:managementul spitalelor din 
municipiul Craiova,  asistență acordată prin cele 9(noua )creșe  de pe raza municipiului 
Craiova,activitatea de asistență medicală acordată de către cabinetele medicale  aflate 
în unitățile de învățământ preuniversitar cât și universitar aflate în municipiul nostru și 
îngrijire și asistență persoane vârstnice. 

Sursele de finanțare pentru capitolul 68.02,,Asigurări și Asistență socială” 
sunt asigurate prin Bugetul Local al Municipilui Craiova, în ceea ce privește 
finanțarea pentru capitolul 66.02,,Sănătate” aceasta este asigurată de catre 
Direcția de Sănătate Publică din transferuri  de la Bugetul Sănătății, cât și de 
Bugetul Local  al Municipiului Craiova prin intermediul Consiliului Local 
Craiova,conform    Ordonanței  de Urgență nr.48/2010 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea 
descentralizării.    

Activitatea de asistență socială este asigurată  prin cele 9 creşe de pe raza 
municipiului Craiova numerotate de la 1 la 9. Fiecare dintre cele 9 creşe deţin 1-2 săli 
de grupă, 1-2 dormitoare, grupuri sanitare, magazie de alimente, magazie de materiale 
de curăţenie și întreţinere, izolator, magazie de lenjerie, vestiar, bucătărie proprie sau 
comună cu grădiniţa la care sunt arondate, spălătorie proprie sau comună cu grădiniţa 
la care sunt arondate. 



Activitatea medicală este asigurată de cabinetele medicale și de medicină 
dentară din unitățile de învățământ prin personalul specializat care funcționează în 
cadrul acestora.  

Pentru a veni în sprijinul persoanelor de vârsta a III-a, autoritatea locală a 
accesat fonduri europene, astfel că, prin cofinanţare a fost implementat proiectul  
„Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova”în cadrul căruia se acordă  servicii 
de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani, din municipiul 
Craiova, care şi-au pierdut parţial sau total autonomia bio-psiho-socială, în vederea 
prevenirii instituţionalizării acestora în centrele socio-medicale cât și acordarea de 
asistență socială prin Centru de zi-sprijin pentru vârstnicii abandonați de familie.  
Activitatea este realizată de un personal specializat în numar de 34 posturi de execuție 
și un post de șef serviciu. 

În vederea asigurării unor condiții decente pentru creșterea, îngrijirea și 
educația timpurie a copiilor din creșe,asigurarea  condițiilor de igienă și sănătate 
pentru elevii și studenții din  unitățile de învățământ, cât și asigurarea de conditii 
decente pentru  îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu și sprijinirea vârstnicilor  
abandonați vă rugăm să luați în considerare necesitatea alocarii sumei 3.250 mii lei 
la Capitolul 68.02.11 Asigurări și asistență socială, sumă fundamentată dupa cum 
urmează: 

 
                                SECTIUNEA DE  FUNCȚIONARE 
                                    Fonduri necesare 3.250 mii lei 

Fundamentarea cheltuielilor de personal 

149 posturi 

I. Cheltuieli de personal 

10.01.01 Salarii de bază 

            1.092 leix149 posturix12luni=1.952.496 lei 

10.01.05 Spor pentru condiţii de muncă        39.000 lei 

10.01.13       Indemnizații de delegare                    1.000 lei 

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani(concedii 

                      medicale unitate)                              7.000  lei 

10.01  Total cheltuieli cu salariile în bani 1.999.496  lei 

10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 

                                  1.999.496 x20,8% =415.895 lei 

10.03.02 Contribuţii de asigurări sociale de şomaj 



                                                         1.999.496 x 0,5% =  9.997 lei 

10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 

                                   1.999.496 x 5,2% = 103.974 lei  

10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli    

                       profesionale 

                                 1.999.496 x0,196% = 3.919 lei 

10.03.06 Contribuţii pentru concedii medicale şi indemnizaţii 

                                 1.999.496 x0,85% = 16.996 lei 

10.03  Total contributii 550.781 lei 

10  CHELTUIELI DE PERSONAL=2.550.277 lei ~2.550  mii lei 

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut în vedere precizările din 
Ordonanța de Urgență nr.77/2013,Hotărârea de Guvern 871/2013 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.    

La Titlul II cod 20 Bunuri şi Servicii sunt necesari 700 mii  lei pentru 
achitarea facturilor la utilităţi, precum și al celorlalte cerinţe necesare funcţionării 
serviciului după cum urmează: 

La articolul 20.01 Bunuri şi Servicii sunt necesari 331 mii  lei pentru 
următoarele alineate: 

- 20.01.01 furnituri de birou sunt necesari 8 mii lei pentru cumpărarea 
imprimatelor și rechizitelor necesare la imprimarea ordonanţărilor ștatelor de 
salarii, ordinele de plata pentru salarii, plată furnizori, a dărilor de seama, 
întocmirea documentațiilor pentru achiziții publice și situaţiilor care se 
raportează lunar sau ori de câte ori este nevoie etc 

- 20.01.02 materiale pentru curăţenie sunt necesari 30 mii lei pentru 
cumpărarea detergenţilor pentru spălare automată și manuală a lenjeriei, 
detergenţi pentru bucătărie pentru spălarea veselei, precum și pentru 
dezinfectarea claselor, coridoarelor, grupurilor sanitare etc. 

- 20.01.03 încălzit iluminat si forţa motrică sunt necesari 188 mii lei 
pentru achitarea facturilor de utilităţi la Termo Craiova,GDF SUEZ Energy,  
CEZ Distribuție. 

- 20.01.04 apă, canal, salubritate, sunt necesari 34 mii lei pentru 
achitarea facturilor de utilităţi la apa rece și salubritate către Compania de Apă 
Oltenia și Salubritate Craiova. 



- 20.01.05 carburanţi si lubrifianţi sunt necesari 5 mii lei pentru 
achiziţionarea carburanţilor pentru autoutilitara din dotare serviciului creșe  și 
autoturismul din dotarea serviciului îngrijire  vârstnici . 

 - 20.01.06 piese de schimb sunt necesari 3 mii lei  pentru autoutilitara 
de la creșe și autoturismul de la persoane vârstnice pentru diverse piese de 
schimb,anvelope vară,iarnă etc. 

- 20.01.08 posta telecomunicaţii, radio, T.V., internet  sunt necesari 21 
mii lei pentru achitarea facturilor de telefon, grupul de telefonie mobilă, fax, 
cablu T.V., internet.  

- 20.01.09 materiale și prestări servicii cu caracter funcţional sunt 
necesari 2 mii lei pentru cumpărarea chitanțelor cu regim special ,materialelor 
didactice și alte materiale necesare procesului educaţional. 

-20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare sunt 
necesari 40 mii lei pentru  efectuarea analizelor medicale personalului ,pentru 
refilluri tonere, cheltuieli pentru întreținerea și actualizarea programelor 
informatice (asistență), întreținerea și repararea calculatoarelor și aparaturii 
birotice, cheltuieli pentru întreținerea și repararea curentă a mijloacelor de 
transport din dotare, spălare, gresare, revizii tehnice și alte bunuri și servicii 
pentru întreținere și funcționare. 

La articolul 20.02 Reparaţii curente  sunt necesari 30  mii lei pentru:  

- lucrări de igienizare (zugravit,vopsit ,înlocuit linoleum,parchet etc.)pentru creșe  
reparaţii instalaţii sanitare ,termice, electrice ,alte lucrari de întreținere la cele 9 
creșe efectuate cu eforturi proprii sau cu firme specializate. 
 

La articolul 20.03 Hrană alineatul 20.03.01 hrană pentru oameni sunt necesari 
312 mii lei pentru achiziţionarea alimentelor necesare pregătirii hranei copiilor. In 
stabilirea sumei s-a ţinut cont de numărul de copii care frecventează creşele, 
contribuția zilnică pentru un copil , eventualele modificari în ceea ce privește numarul 
copiilor cât și modificări în privința legislației. 

La articolul 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar sunt necesari 9 mii lei: 

-20.05.01-Uniforme și echipament sunt necesari 2 mii lei pentru achiziționarea de 
uniforme pentru personalul de la cele 9 noua creșe. 

-20.05.03 -Lenjerie si accesorii de pat  sunt necesari  2 mii lei –pentru 
achiziționarea de lenjerii pentru pătuțurile din creșe. 



-20.05.30 -Alte obiecte de inventar fiind necesară suma de 5 mii lei pentru 
achiziţionarea de mobilier pentru creșe (pătuţuri, scăunele, măsuțe de înfășat, măsuţe 
pentru sala de mese, jaluzele pentru dormitoare, veselă (set cuțite, tăvi inox, farfurii 
adânci și plate, oale și crătiți inox, linguri și furculițe inox,etc), echipament profesional 
pentru dotarea bucătăriilor ( mixere, blendere, roboți, aragaze,etc),alte obiecte de 
inventar. 

    La articolul 20.06 Deplasări alineatul 20.06.01 deplasări interne sunt necesari 1 mii 
lei pentru deplasarea personalului în interes de serviciu la cursuri situații de urgență ,de 
protecția muncii,de perfecționare a personalului . 
    La articolul 2011 Cărți, publicații și materiale documentare sunt necesari 2 mii 
lei pentru achiziționarea de cărți,abonamente de specialitate în ceea ce privește 
achizițiile cât și materiale de divertisment(rebusuri,integrame etc)pentru persoanele 
vîrstnice. 
  La articolul 2013 Pregătire profesională sunt necesari 2 mii lei pentru pregătirea 
profesională a angajaţilor unităţii, conform Legii 263/2007 privind înfințarea 
,organizarea și funcționarea creșelor ,Codului Muncii și  Ordinului nr. 1225/2003 
„Metodologia pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului 
privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă” (5 mii lei serviciului creșe și 5 mii 
lei serviciului îngrijire  vârstnici). 

La articolul 2014 Protecția muncii sunt necesari 10 mii lei pentru cheltuielile 
ocazionate cu protecția muncii și cu medicina muncii (întocmirea documentației pentru 
obținerea autorizației de securitate la incendiu, locație sediul serviciului) . 

La articolul 20.30 Alte cheltuieli sunt necesari 4 mii lei defalcaţi pe alineate: 

- 20.30.03 prime de asigurare non-viață fiind necesari 3 mii lei pentru 
cheltuielile ocazionate de asigurarea mijloacelor de transport RCA, Casco.  

- 20.30.30 alte cheltuieli fiind necesari 1 mii lei pentru rezolvarea diverselor 
situaţii care nu se regăsesc la alte articole.  

 
 
 
          DIRECTOR GENERAL                                         DIRECTOR ADJUNCT 
       Ec.Anca Georgiana Ilie                                             Ec.Mihajlovic Viorica    
 
                                                                             SEF SERVICIU CONTAB-BUGET    
                                                                                          Ec.Cîrtog Luminița 
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NOTA DE FUNDAMENTARE  
cu fondurile necesare pentru activitatea Amenajari Hidrotehnice  

în Municipiul Craiova – capitolul 70.02.05.02 
 pentru Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 

 
 

              Prin OG.nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată de 
Legea 515/2002 sunt stabilite responsabilităţile pe care autorităţile publice locale le au cu privire 
la menţinerea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.Printre aceste obligaţii se 
numără şi aceea de întreţinere a digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor 
de protecţie şi întreţinere a albiilor, efectuarea lucrărilor de protecţie la inundaţii, precum şi 
prevenirea poluării apelor. 
                Conform  O.G. nr. 107/2002, modificată de O.G 74/2005,avizarea, autorizarea şi 
controlul  folosinţelor de apă al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele , indiferent de 
deţinătorul acestora se face de către Administraţia Naţională „Apele Române”, în schimbul 
achitării unor taxe. 
                  Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont că din domeniul public al municipiului  
Craiova fac parte barajele Valea Fetii I,II,III, Hanul Doctorului I şi Hanul Doctorului II, Valea 
Şarpelui I şi II, baraje care pentru a funcţiona în siguranţă trebuie reautorizate, propunem 
alocarea sumei de 100 mii lei pentru achitarea taxelor necesare reautorizării pe anul 2014.Suma 
va fi prinsă  la capitolul 70.02.05.02. „Amenajări Hidrotehnice” codul 20.20. 
 
  
 

  Director executiv adjunct , Şef serviciu, 
Alin Glăvan Cristian Smărăndachescu 

  
 
 
                                                                                                            Întocmit, 
                                                                                               consilier Vasile Florescu 
                                                                                                inspector Dragoş Surdu 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Servicii Publice 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică      
Nr. 8734  /________2014 
                                                                SE APROBĂ, 
                Ordonator principal de credite, 
                 Primar, 
                        Lia Olguţa VASILESCU  
 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
cu fondurile necesare 

pentru activitatea - Iluminat - in Municipiul Craiova pe anul 2014 
 

  
 
 Pentru activitatea – Iluminat în municipiul Craiova propunem pentru anul 2014 alocarea de 
fonduri pentru următoarele activităţi: 

1. Lucrari de intretinere – mentinere: 
Valoarea lucrarilor de intretinere – mentinere este estimata la 35.000 Euro/luna (fara TVA) 

respectiv 420.000 Euro/an (fără TVA), aprobată prin HCL nr. 441/2013. 
Se ia ca referinta cursul leu/Euro al datei de 26.11.2013: 1 euro = 4,4438 lei, rezultand o valoare 

estimata a lucrarilor de intretinere - mentinere de 1.866,396 mii lei/an, la care se adauga TVA 24% si un 
indice mediu de inflatie de 5% - 724 mii lei/an. 
             2. Consum de energie electrică iluminat public: 

Consumul de energie electrica se deconteaza lunar in baza actelor justificative prezentate de 
gestionar. 

Numarul de puncte luminoase a crescut la 18.573 buc., prin extinderile realizate in cursul anului 
2013. 

La stabilirea consumului de energie electrica s-a luat in calcul consumul estimat de energie 
electrica pentru anul 2014 (10.473.754 kwh), estimandu-se pentru acest an o valoare de 5.080 mii lei. 
            3. Consumul de energie electrica la semafoare si fantani arteziene: 
          La stabilirea consumului de energie electrica pentru semafoare si fantani arteziene s-a luat in 
calcul şi consumul de energie electrica efectiv din anul 2013, precum şi apariţia unor obiective noi în 
municipiul Craiova (pasajul subteran, centrul istoric, parcarea subterană Teatru Naţional) estimandu-se 
pentru anul 2014, o valoare de 700 mii lei. 
 4. Lucrari de asistenta tehnica si consum de energie electrica pentru manifestari culturale, 
sportive etc. pentru care se estimeaza o valoare de 300 mii lei. 
         La estimare s-au avut în vedere pe lângă consumul efectiv din anul 2013, următorii factori: lucrări 
montare şi demontare instalaţii ornamentale cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi pascale; lucrări de 
branşamente electrice cu ocazia organizării de manifestări culturale, sportive etc, în zona centrală şi alte 
cartiere ale orasului, în cadrul Proiectului Craiova – Capitală Culturală Europeană. 
 Total: 6.804 mii lei.  

 
MP/2EX 

5. Facturi emise in anul 2013, care se vor plati in anul 2014: 



- consum energie electrica din iluminatul public: 221 mii lei. 
 Având în vedere cele prezentate propunem alocarea în anul 2013 pentru activitatea de Iluminat  
a sumei de  7.025 mii lei.  
 
 
 
 
      Director Executiv adj.,                                 Şef Serviciu, 
                  Alin GLĂVAN                              Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
 
 
                       Intocmit,  
          Insp. Cristi MUSTAŢĂ 
  
        
          Insp. Mariana POPESCU 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind fondurile necesare pentru activitatea  

Compartimentului Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei  
pe anul 2014 

cap.70.02.50/20.01.30 
 

    Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Compartimentului Administrare şi 
Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei, în anul 2014 se impune alocarea de 
la bugetul local a sumei de 1 500 000 lei , în scopul asigurării finanţării necesare pentru execuţia 
de lucrări şi achiziţionarea  unor bunuri şi servicii. 
         Suma considerată necesar a fi alocată va permite: 
     1.Achitarea obligaţiilor de plată - 1 200 000 lei pentru următoarele lucrări: 
   - menţinerea în stare optimă de funcţionare a semnalizării luminoase, rutiere şi pietonale    
 respectiv, a semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, cronometrelor, etc. 

− realizarea unei semnalizări rutiere şi pietonale corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, 
stâlpi de susţinere,etc. 

− executarea de vopsitorii pentru elemente de delimitare a carosabilului:borduri de 
delimitare a trotuarelor, a refugiilor pietonale etc. 

      2.Achiziţia  de bunuri şi servicii - 300 000 lei 
-Achiziţionarea a 500 buc. indicatoare  rutiere, în vederea amplasării acestora în teren pentru 
asigurarea unei semnalizări rutiere corespunzătoare- 50 000 lei 
-Achiziţionarea a 500 buc. stâlpi de susţinere a indicatoarelor rutiere , în vederea amplasării  
acestora în  teren  pentru  asigurarea  unei  semnalizări rutiere corespunzătoare- 50 000 lei 
-Achiziţionarea a 10 buc. oglinzi rutiere- 10 000 lei 
-Achiziţionarea a 10 buc. cronometre - 20 000 lei 
-Achizitionarea a 50 buc. indicatoare rutiere dotate cu leduri – 50 000 lei 
-Achizitionarea şi montarea de indicatoare rutiere de informare şi orientare – 117 000 lei. 
    Cheltuieli privind taxa de avizare autorizaţie A.N.R.S.C. în conformitate cu prevederle art.19, 
alin.(19), lit.a, din Ordinul nr.206/2007, pentru aprobarea Regulamentului cadru de autorizare a 
Autorităţii de Autorizare pentru Serviciul Transport Public Local- 3 000 lei. 
        
 
                 Director executiv adjunct,                                                                     Şef serviciu, 
                           Alin Glavan                                                                     Cristian Smărăndăchescu 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Intocmit, 
                                                                                                                            insp.Dorel Vladu 
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   Program valoric cu fondurile necesare  pentru activitatea  
Compartimentului Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei  

pe anul 2014-cap.70.02.50/20.01.30 
 

                                                                                                mii lei 
 Subactivităţi  Valoarea totală 
  

Total general 
 

 1 500   
 

1   Achitarea obligaţiilor de plată 
- menţinerea în stare optimă de funcţionare a semnalizării 
luminoase a  semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, 
cronometrelor;realizarea unei semnalizări rutiere şi pietonale 
corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, stâlpi de 
susţinere;executarea de vopsitorii pentru elemente de 
delimitare a carosabilului. 

1 200 
 

2   Achiziţia  de bunuri şi servicii  
 
-Achiziţionarea a 500 buc. indicatoare  rutiere, în vederea 
amplasării acestora în teren pentru asigurarea unei 
semnalizări rutiere corespunzătoare 
-Achiziţionarea a 500 buc. stâlpi de susţinere a indicatoarelor 
rutiere , în vederea amplasării  acestora în  teren  pentru  
asigurarea  unei  semnalizări rutiere corespunzătoare 
-Achiziţionarea a 10 buc. oglinzi rutiere 
-Achiziţionarea a 10 buc. cronometre  
- Achizionarea a 50 buc. indicatoare rutiere dotate cu leduri 
-Achiziţionarea şi montarea de indicatoare rutiere de 
informare şi orientare 
- Cheltuieli privind taxa de avizare autorizaţie A.N.R.S.C.  
 

300 
 

    50  
 
 

     50  
  

    10 
    20 
     50 
  117 

    
       3 

 
         Director executiv adjunct ,                                                                     Şef serviciu, 
                  Alin Glavan                                                                        Cristian Smărăndăchescu 
 
 

 
                                                                                               Întocmit, 

                                                                                                                   insp.Corina Ştefăniţă                                      



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Servicii Publice 
Serviciul Administrarea si Monitorizarea 
 Serviciilor de Utilitate  Publice 
Nr.9119/21.01.2014 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

   
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
cu fondurile necesare pentru activitatea Apă şi Canalizare  

în Municipiul Craiova – capitolul 74.02.06 
 pentru Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 

 
 Conform  O.G. nr.21/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.515/2002 sunt stabilite 
obligaţiile şi răspunderile ce revin autorităţilor publice locale pentru buna gospodărire a localităţilor, 
pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora. 
 Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi 
Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Craiova, prin 
ordinul ANRSC nr. 88/2007, propunem pentru anul 2014 alocarea de fonduri pentru următoarele 
activităţi: 

1. Pentru preluarea cantităţii de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului 
Craiova: 
− estimat 2014 = 1 100 mii lei 

2. Pentru consumul de apă destinat fântânilor arteziene ornamentale, fântânilor de băut apă şi a 
cantităţii de apă preluată la canalizare pe anul 2014 este necesar suma de 300 mii lei. 

3. Pentru subactivitatea Calamităţi (inundaţii, incendii, cutremure, etc) pe anul 2014 este 
necesar suma de 400 mii lei. 

4. Decolmatare canale deschise este necesar  suma de 2.200 mii  lei  : 
-Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) Valea Fetii I    = 300 mii lei; 
- Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) Hanul Doctorului I si II =300 mii lei; 
- Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) canalul Şerca = 600 mii lei; 
- Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) canalul Preajba = 250 mii lei; 
-Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) canalul Cernele =600 mii lei; 
-Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) canalul Techirghiol-Serca = 150 mii lei; 
La estimarea sumelor s-au avut în vedere servicii similare din anii anteriori. 
Avand în vedere cele prezentate pentru anul 2014 la capitolul 74.02.06.-„Apa şi canalizare” 
propunem alocarea sumei de 4 000  mii lei. 
 

Director Executiv Adjunct, Şef serviciu, 
Alin Glăvan Cristian Smărăndăchescu 

  
 

 Întocmit, 
 Consilier Vasile Florescu 

Insp.Dragoş Surdu 
                                                                                                  



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE                                                                            Se aproba, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea                                                  Ordonator principal de credite       
Serviciilor de Utilitate  Publică                                                                                  Primar, 
Nr. 9119/21.01.2014                                                                   Lia  Olguţa Vasilescu                                                                                                                           
                                                                           
                                                                 

Program valoric cu fondurile necesare pentru activitatea  
„ Canalizarea şi tratarea apelor reziduale” - capitolul 74.02.06 

în municipiul Craiova pe anul 2014 
                                                                                    

                                                                                                                 mii lei 
 Subactivitaţi Valoare totala 

  Total general 4 000 

1 Ape meteorice preluate de reţelele de canalizare  
 

1 100  

2 Consum apa fântâni : 
 

300 

3 Calamităţi (achizitie servicii interventii la inundatii) 400 
 

4  
Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) Valea Fetii I  
 

 
300 

5 Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) Hanul 
Doctorului I si II  

    300  

6  
Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) canalul Şerca  
 

  
    600  

7 Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) canalul Preajba  
 

    250 

8  
Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) canalul Cernele 
 

   
    600 

9 Achiziţie servicii de curăţare (decolmatare) canalul 
Techirghiol-Serca 

    150  

                
               Director executiv adjunct,                                                                          Şef serviciu, 
                           Alin Glăvan                                                                              Cristian Smărăndăchescu 
 
 
 
                                                                                                                                        Intocmit, 
                                                                                                                              insp.Corina Ştefaniţă 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de utilitate Publică,  
Compartiment Administrare şi  
Monitorizare Salubritate                                                                       
 Nr.8.738/______2014                                                                                    
                                                                                                       Se aprobă, 
                                                                                       Ordonator principal de credite               
                                                  Primar          
                          Lia Olguţa Vasilescu  
                              
 

  NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
cu fonduri necesare 

privind  desfăşurarea activităţii de salubritate capitolul 74.02.05.01 
pe anul 2014 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 59/2013 s-a 
aprobat mandatarea primarului să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” atribuirea, către S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., a contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare. 
 Prin hotărârea nr. 2/2013, Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” a aprobat atribuirea directă a contractului de delegare 
pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare  către operatorul regional S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L.. 
 Activitatea S.C. Salubritate Craiova S.R.L. are ca scop realizarea şi 
asigurarea curăţeniei în municipiul Craiova, drept pentru care în anul 2014, propunem 
finanţarea următoarelor operaţiuni: 
- Măturat manual căi publice. Această operaţie se va aplica pe carosabil, trotuare, 
parcări, staţii pentru mijloacele de transport în comun, pe o suprafaţă de aproximativ  
82.543 mii mp, pentru care suma totală propusă este de  3.083,00  mii lei. 
- Întreţinerea manuală a curăţeniei pe căile publice. Această operaţie se desfăşoară 
zilnic, pe tot parcursul anului, pe o suprafaţă totală de 257.804 mii mp, pentru care 
suma propusă este de 3.462,00 mii lei. 
- Răzuirea manuală a rigolelor pe căile publice. Această operaţie se execută 
periodic, ori de câte ori este nevoie, atât pe străzile incluse în programul zilnic de 
salubrizare cât şi pe alte străzi, acolo unde se impune. Lăţimea medie pe care se 
execută operaţia de răzuire este de 0,75 m măsurată de la bordură. Suprafaţa totală pe 
care se desfăşoară această operaţie este de 16.931 mp pentru care suma solicitată este 
de 100,00 mii lei. 
-Măturat mecanizat căi publice. Această activitate se desfăşoară de la topirea zăpezii 
până la prima ninsoare, în funcţie de temperatura mediului ambiant.Această activitate 
se efectuează cu 3 utilaje de la topirea zăpezii până la prima ninsoare, pe o suprafaţă 
de 67.190 mii mp. pentru care suma totală solicitată este de 800,00 mii lei . 
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     - Spălat mecanizat căi publice.Această activitate se efectuează cu un număr de 5 
utilaje pe o suprafaţă de aproximativ 67.258 mii mp.,  pentru care suma solicitată este 
de 700,00 mii lei. 
- Încărcat manual şi mecanizat, transportat la rampă deşeuri stradale. Deşeurile 
stradale, rezultate în urma activităţilor de întreţinere, măturat manual şi mecanizat, 
răzuit rigole, sunt încărcate manual şi mecanizat şi transportate la rampa ecologică. 
Pentru această activitate se propune a se aloca suma de  1.855,00 mii  lei. 
- Depozitat în rampă deşeuri stradale. Această activitate este strâns legată de 
activitatea de încărcat şi transportat deşeuri stradale, decontarea lucrărilor de 
depozitare se va face conform facturilor emise, pentru care se propune a se aloca suma 
de 200,00 mii lei. 
- Deszăpezire. Această operaţie se execută pe căile de circulaţie, trotuare, parcări, 
staţii de autobuz, etc. de pe domeniul public. Materialele folosite în cadrul acestei 
operaţiuni sunt : nisip, sare, clorură de calciu şi clorură de magneziu. Pentru 
desfăşurarea acestei activităţi este solicitată suma de 6.000 mii lei.             
- Deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie – activitate de combatere a rozătoarelor, a 
insectelor şi de distrugere a germenilor patogeni pentru care este necesar a se aloca 
suma de 1.000 mii lei. 
- Prin H.C.L. 129/2011, s-a aprobat gestiunea delegată a activităţii de ecarisaj către 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.. Pentru desfăşurarea acestei activităţi este necesar a se 
aloca suma de 1.000 mii lei. 
- Consiliul Local al Municipiului Craiova este responsabil de neutralizarea cadavrelor 
de animale găsite pe aria administrativ teritorială a localităţii, prin unităţi de ecarisare 
autorizate, conform legislaţiei în vigoare, motiv pentru care este necesar a se aloca 
suma de 50,00 mii lei.                               
-Pentru demolarea constructiilor provizorii, pe anul 2010, propunem alocarea sumei 
de 650,00 mii lei. 
-Coşurile de gunoi au ca scop creşterea gradului de curăţenie pe domeniul public al 
Municipiului Craiova. Pentru achiziţionarea de coşuri de gunoi propunem alocarea 
sumei de 200,00 mii lei, pentru achiziţionarea unui număr de 680 bucăţi. 
 Faţă de cele prezentate, propunem spre alocare suma de 19.100 mii lei 
pentru desfăşurarea lucrărilor ce fac obiectul activităţilor aferente capitolului 
salubritate în anul 2014. 
 
  
 Director executiv adjunct, Şef serviciu, 
                   Alin Glăvan                                                  Cristian Smărăndăchescu 
                               
 
 Întocmit, 
                                                                                          insp. Viorel RADU 
 insp.  Ion VESELIN 
 exp. Marian MIRCEA 
                                                                                          insp. Liviu TROACĂ 
                                                                                          insp. Mihaela SORICĂ 
                                                                                insp. Mariana Neagoe CURELARU 
M.S./2ex 



  

Notă de fundamentare 
 

pentru determinarea subvenţiei previzionată 
la energia termică livrată populaţiei  
la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. 

pe anul 2014 
 

 I Restanţele estimate pentru decembrie 2013 privind subvenţia la energie termică livrată 
populaţiei aferentă bugetului local:  
 - cantitate Gcal la energia termică produsăCT:                   506.936,32 lei + 
 - cantitate Gcal la enegria termică redsitribuităPT:          2.561.788,60 lei 

                                                                              --------------------------------- 
                                                                                    3.068.724,92 lei - 
- avans acordat în decembrie 2013                                292.199,75 lei 
                                                                            ------------------------------------ 

 -sold estimat la 31.12.2013  
 la nivelul lunii decembrie                                  =               2.776.525,17 lei 
 
  

II Determinarea previziunii privind subvenţia la energia termică livrată populaţiei pe anul 
2014, calculată la nivelul anului 2013: 

subvenţia previzionată pe perioada ianuarie-noiembrie 2014 şi 15 decembrie 
2014 calculată la nivelul anului 2013: 

- cantitatea de Gcal privind 
energia termică produsăCT=           12089,180735 

- cantitatea de Gcal privind 
energia termică redistribuităPT=    300900,00020 

 
 Calculul privind cantitatea de Gcal, a subvenţiei la energia termică livrată populaţiei, 
previzionată pe anul 2014 la nivelul anului 2013: 

- cantitate Gcal la energia termică produsăCT 
pe perioada ianuarie-noiembrie 2014 şi 15 decembrie 2014 
calculată la nivelul anului 2013: 
12089,180735 Gcal x 92,46 lei/Gcal =  
1.117.765,65 lei( fără T.V.A.) x 268.263,76 lei(24%)= 
1.386.029,41 lei cu T.V.A. 

- cantitate gcal la enegria termică redsitribuităPT 
pe perioada ianuarie-noiembrie 2014 şi 15 decembrie 2014 
calculată la nivelul anului 2013: 
300900,00020  Gcal x 28.92 lei/Gcal =  
8.702.028,01 lei (fără T.V.A.) x 2.088.486,72 lei(24%)= 
10.790.514,73  lei cu T.V.A. 



 
 În urma calculelor privind cantitatea de Gcal previzionată privind subvenţia la energia 
termică livrată populaţiei, au rezultat următoarele:  

 
- cantitate Gcal la energia termică produsăCT:                 1.386.029,41  lei + 
- cantitate Gcal la enegria termică redsitribuităPT:         10.790.514,73 lei 

                                                                              --------------------------------- 
TOTAL subvenţie previzionată                                     12.176.544,14 lei 
pe perioada ianuarie-noiembrie 2014  
la nivelul anului 2013: 

 
            Cantitatea de Gcal previzionată privind subvenţia la energia termică livrată populaţiei 
este următoarea:                 
           -total subvenţie previzionată  
 pe perioada ianuarie-noiembrie 2014 
 la nivelul anului 2013:                                                    - 12.176.544,14 lei  
           -sold estimat la 31.12.2013 
         la nivelul lunii decembrie                                                  -  2.776.525,17 lei 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   TOTAL cantitate Gcal   
            previzionată  final cu T.V.A                                       - 14.953.069,31 lei 
  
  Întocmit,                        
  C.Popa 



 

Notă de fundamentare 
privind necesarul la R.A.TRANSPORT 

pe anul 2014 
 

                                                     
 I În urma calculului previzionat pe anul 2014 calculat la nivelul anului 2013, s-au 
stabilit următoarele: 

 necesarul de resurse alocate de la bugetul local privind acordarea reducerilor 
de tarif pentru anumite categorii de cetăţeni previzionat pe perioada ianuarie-
noiembrie 2014, calculat la nivelul anului 2013(ANEXA NR.4), după cum 
urmează:    

 
- pensionari toate 1 linie 50% pentru 17580 de 

abonamente cu o valoare de                                       439.500,00       
- pensionari toate 2 linii 50% pentru 4748 de 

abonamente cu o valoare de                                      154.310,00       
- pensionari toate liniile 50% pentru 4986 de 

abonamente cu o valoare de                                      224.370,00      
 

- studenti 50% 1 linie pentru 35898 de abonamnte  
 cu o valoare de                                                         897.450,00       

- elevi 50% 1 linie pentru 48998 de abonamente  
cu o valoare de                                                        1.224.950,00       

- donatori 50% 1 linie pentru 948 de abonamente 
 cu o valoare de                                                            23.725,00     
                                                                       -------------------------------- 

         Total previzionat anexa nr.4         =           2.964.305,00 lei cu T.V.A 
- sold la 31.12.2013 
luna decembrie                                       =               135.715,00  lei - 
- avans acordat în decembrie 2013         =              100.000,00  lei 
                                                                          ---------------------------------          
- sold la 31.12.2013 
luna decembrie                                       =               35.715,00  lei 
                        --------------------------------------------------------------------------- 

                        Total anexa nr.4 final            =         3.000.020,00 lei 
 
 
 



 
 necesarul de resurse alocate de la bugetul local  

pentru asigurarea gratuităţilor previzionat pe perioada ianuarie-noiembrie 2014, 
calculat la nivelul anului 2013(ANEXA NR.3):    
- legea 44/1994 pe toate liniile pentru 4980 de 
  abonamente cu o valoare de                                                 448.200,00 lei 
- legea 44/1994 pe toate liniile pentru 3648 de 
  abonamente cu o valoare de                                               164.160,00 lei 
- legea 341/2004 pe toate liniile pentru 2280 de 
  abonamente cu o valoare de                                               205.200,00 lei 
                                                                                  ------------------------------- 

       Total  previzionat anexa nr.3             =                    817.560,00 lei cu T.V.A 
- sold la 31.12.2013  
luna decembrie                                =                      68.400,00 lei - 
- avans acordat în decembrie 2013         =              50.000,00  lei 
                                                                                -------------------------------- 
- sold la 31.12.2013 
luna decembrie                                       =               18.400,00  lei 
 
                                                                                ---------------------------- 
Total anexa nr.3 final                     =                  835.960,00 lei cu T.V.A 

 

 calculul necesarului de subvenţie reprezentând diferenţa de tarif alocată de la 
bugetul local pentru transportul public de persoane, inclusiv subvenţiile pentru 
abonamente gratuite şi reduceri previzionat pe perioada ianuarie-noiembrie 2014 
şi estimat decembrie 2013, calculat la nivelul anului 2013 conform (ANEXA 
NR.1) la H.C.L.81/2012, după cum urmează : 
-pe prioada ianuarie-noiembrie  şi estimat decembrie 2013 la nivelul anului 2013 
s-a înregistrat o diferenţă dintre venituri şi cheltuieli cu o valoare de : 
10.870.961,78 lei /11=988.269,25 lei x 12=11.859.231,03 lei  

 
        - previzionat pe perioada  
         ianuarie-noiembrie  2014 
        calculată la nivelul anului 2013                                   11.859.231,03 lei  +  
                 anexa nr.1 la H.C.L.81/20 12     
                                               
             - sold la 31.12.2013   
                luna  decembrie                                             =                  880.383,31 lei – 
   - avans acordat în decembrie 2014                  =                  356.056,33 lei 



                                                                                              -------------------------------- 
 - sold la 31.12.2013 
 la luna decembrie                                              =                  524.326,98 lei 
                                                                                 --------------------------------------------- 
 
 
 Total anexa nr.1la H.C.L.81/2012 final           =             12.383.558,01 lei 
 
 Total  anexa nr.1 + anexa nr.3 final             =              13.219.518,01     lei 
 
 

 necesarul de resurse alocate de la bugetul local 
pentru asigurarea abonamentelor handicapaţi şi nevăzători previzionat pe 
perioada ianuarie-noiembrie 2014, calculat la nivelul anului 2013 (ANEXA NR.5), 
după cum urmează:   

• handicapaţi – se preconizează un număr de  
22413 abonamente cu o valoare de                     2.017.170,00 lei cu T.V.A 
 
-Total previzionat anexa nr.5                    =   2.017,170,00 lei 
 
-sold la 31.12.2013 
luna decembrie                                          =     161.730,00 lei - 
-avans acordat în decembrie 2013             =      36.990,00 lei 
                                                                    --------------------------- 
-sold definitiv la 31.12.2013                     =     124.740,00 lei 
                                           ----------------------------------------------------- 
Total anexa nr.5 final                              =   2.141.910,00 lei 
 
 

            Total  anexanr.1=   12.383.558,01lei 
                      anexa nr.3=       835.960,00 lei 
                      anexa nr.4=    3.000.020,00 lei 
                      anexa nr.5=    2.141.910,00 lei 
                                             ------------------------- 
Total general                  = 18.361.448,01 lei 
                                       

         
  Întocmit, 
                                                      ec.C.Popa 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂ RIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE            
SERVICIUL ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE DRUMURI   
Nr. ................./.................2014       
           Se aprobă,  
            Ordonator principal de 
credite            Primar, 
            Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
PRIVIND REPARTIZAREA FONDURILOR NECESARE PENTRU   

ACTIVITATEA DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE STRĂZI 
   ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2014 

 
 
 

  Străzile din municipiul Craiova diferă între ele atât în ce priveşte 
destinaţia lor, importanţa sistemului de străzi al oraşului, cât şi modul de 
construcţie al acestuia. 
 Uzura şi degradarea îmbrăcăminţilor străzilor se produce sub acţiunea a 
numeroşi factori: 

1. factori specifici străzilor: 
• desfacerea şi refacerea îmbrăcăminţilor din cauza instalaţiilor edilitare 

subterane, desele frânări, opriri şi porniri ale autovehiculelor, 
numeroasele puncte de staţionare ale autovehiculelor, proasta 
scurgere a apelor de suprafaţă pe străzile necanalizate, modul 
defectuos de curăţire al zăpezii şi gheţii de pe îmbrăcăminţi, capacele 
căminelor diverselor instalaţii subterane care creează în îmbrăcăminte 
zone slabe. 

2. circulaţia: 
• majoritatea străzilor au o vechime considerabilă şi construcţia lor nu 

mai corespunde traficului şi condiţiilor actuale, care duc la o 
degradare timpurie a îmbrăcăminţilor, deoarece felul şi intensitatea 
actuală a traficului este mult mai mare decât cea care s-a luat în 
calcule la data proiectării şi construirii străzilor, cele mai multe drumuri 
au fundaţii ce nu preiau cu eficienţă sarcinile produse de traficul 
intens. 

3. factori geografici: 
• agenţii atmosferici: apa, vântul, insolaţia, variaţiile de temperatură şi 

umiditate, precum şi condiţiile geotehnice au o acţiune directă asupra 



 

îmbrăcăminţilor, iar în combinaţie cu acţiunea circulaţiei, influenţa lor 
distrugătoare capătă o importanţă şi mai mare.  

  Degradările frecvente ale bordurilor constau în deplasarea lor pe 
verticală şi pe orizontală faţă de poziţia iniţială, spargerea datorită izbirii primite 
din partea roţilor, tocirea prin circulaţia pietonilor, devenind lunecoase. 
  Sub acţiunea circulaţiei, îmbrăcăminţile se uzează continuu.Tipurile de 
defecţiuni ce apar la înbrăcăminţile rutiere moderne sunt clasificate în: 

- defecţiuni grave (gropi, văluriri şi refulări mari, degradări din îngheţ-
dezgheţ, tasări locale praguri, peladă, faianţări); 

- defecţiuni mijloci (suprafaţă şlefuită încreţită, suprafaţă exudată, fisuri 
şi crăpături, rupturi de margine); 

- defecţiuni uşoare (suprafaţă cu ciupituri, suprafaţă poroasă, suprafaţa 
şiroită). 

Defecţiunile îmbrăcăminţilor bituminoase se datorează următoarelor 
cauze: trafic, capacitate portantă necorespunzătoare, calitatea materialelor, 
execuţia lucrărilor, condiţii de exploatare, întreţinere. Pentru evitarea apariţiei 
acestor defecţiuni la îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase se impune să se 
urmărească: 

- utilizarea unor materiale cu caracteristici corespunzătoare, 
- executarea unor lucrări de foarte bună calitate, 
- întreţinerea drumurilor prin lucrări de calitate executate la timp, 
- dimensionarea corespunzătoare a complexului rutier pentru 

preluarea în bune condiţii a sarcinilor din trafic, 
- asigurarea la îngheţ-dezgheţ. 

 Împietruirile sunt puţin rezistente, se uzează şi se degradează repede, 
cer o întreţinere continuă şi costisitoare. 
 Pavajele de bolovani se denivelează dacă circulaţia este intensă şi 
necesită reparaţii dese. 
 Pavajele de pavele se comportă mai bine în timp dacă au fost bine 
construite şi dacă patul de pământ este rezistent. 
 Sub efectul circulaţiei, muchiile pavelelor se uzează mai repede decât 
mijlocul lor şi din această cauză, cu timpul, suprafaţa lor devine bombată. 
Datorită circulaţiei, rotunjirea este mai accentuată în sens longitudinal 
drumului. Pe măsură ce rotunjirea se dezvoltă, circulaţia se desfăşoară mai 
incomod datorită vibraţiilor ce se produc la trecerea de pe o pavea pe alta, 
ceea ce duce la mărirea degradărilor pentru care motiv normativele de 
specialitate recomandă acoperirea pavelelor cu un strat de asfalt de min 10 
cm grosime, pavajul rămânând ca strat suport al acestuia. 
 Condiţia esenţială pentru conservarea acestor pavaje este întreţinerea 
îngrijită şi refacerea în bune condiţiuni a porţiunilor desfăcute pentru reparaţii, 
ori de câte ori este nevoie. 
  Degradările provocate de îngheţ - dezgheţ sub defecţiuni ale 
complexului rutier datorate fenomenului de umflare neregulată provocată de 
acumularea apei în zona de îngheţ şi transformarea acestuia în lentile sau 
fibre de gheaţă, precum şi diminuării capacităţii portante a patului drumului 
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datorită sporirii locale a umidităţii în timpul dezgheţului. 
 Degradările pot afecta fie toate straturile sistemului rutier, fie numai 
straturile superioare şi mai ales cele de uzură. 
 Toţi factorii menţionaţi mai sus fac ca îmbrăcăminţile străzilor să se 
degradeze mai uşor şi mai repede decât cele de pe drumurile extraurbane. 
 La repartizarea fondurilor necesare pentru activitatea de reparaţii şi 
întreţinere străzi în municipiul Craiova pentru anul 2014 se vor lua în 
considerare solicitările cetăţenilor municipiului Craiova şi starea tehnico-
funcţională a străzilor.    

Pentru executarea lucrărilor de reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare si 
parcari in municipiul Craiova, proiectare si executie sunt necesare fonduri 
bugetare în sumă de 31.908,00 mii lei. 

Deasemenea, prin H.C.L. nr. 42/2013, s-a aprobat gestiunea directă 
pentru activitatea de „întreţinere şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din 
pavaj de piatră brută, piatră spartă si amestec optimal”, dată în competenţa 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi se propune alocarea sumei de 3.000,00 mii lei 
pentru anul 2014. 
 Faţă de cele arătate mai sus vă rugăm să alocaţi la întocmirea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2014 la cap. 84.02. „Transporturi”, subcap. 
03.03. „Străzi” – reparaţii curente, suma de 34.908,00 mii lei. 

 
 
 

          Director Executiv,        Serviciu A.I.D., 
Delia Ciucă      Marian Ghencioiu 
 
 
        
             Întocmit,  
       cons. Marius Mirea 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE  
NR. 8696/20.01.2014 
        APROBAT 
          PRIMAR, 
       LIA OLGUTA VASILESCU 
 
 
 
Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local, 

provenind din impozite şi taxe, pentru anul 2014 
 
  

 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006  privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare, ale  Ordinului 2651/09.11.2010 pentru 
aprobarea metodologiei privind calculul gradului de realizare a veniturilor 
proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale, intrucat gradul de realizare a 
veniturilor proprii programate in bugetele ultimilor 2 ani este mai mic de 
97% fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent se realizeaza la cel 
mult nivelul realizarilor din anul precedent. 
 Pentru exerciţiul financiar 2014, veniturile sectiunii de functionare, 
provenind din impozite si taxe în sumă de 124.560 mii lei, au la baza 
previziunea realizarii atat a veniturilor curente aferente anului 2014 cat si a 
recuperarii unor restante aferente anilor anteriori prin finalizarea pocedurilor 
de executare silita si solutionarea favorabila a litigiilor existente , avand 
următoarele surse de venituri: 
 

I. VENITURI FISCALE – în sumă de 97.251 mii lei au în structură 
următoarele categorii de venituri: 

 
1. IMPOZITUL PE PROFIT DE LA REGIILE AUTONOME DE 

SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 2.300 mii lei. 

 
2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE- 
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- Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal: 

- Propuneri pentru anul 2014 : 3.502 mii lei. 
 

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal propus este distribuit , in conf . cu art. 77(1) alin.7 lit. b 
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificat prin OG.109/2009, in 
cota de 50% catre bugetul unitatii administrativ- teritoriale pe teritoriul 
carora se afla  bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii. 

  
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE- in suma de 72.259 

mii lei au in structura urmatoarele categorii de venituri: 
 
 3.1. IMPOZITUL/ TAXA  PE CLADIRI in suma de 51.870 mii lei are 

in structura urmatoarele categorii : 
a)Impozitul  pe clădiri de la persoane fizice: 
-Propuneri pentru anul 2014 : 15.670 mii lei. 
 

Propunerea are la bază următoarele elemente : 
- In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 102.482 de 

contribuabili care au inregistrate cladiri in evidenta fiscala a Directiei de 
Impozite si Taxe, numarul articolelor din care se constituie materia 
impoziabila fiind de 129.748. 

- Bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădire 
pentru anul 2014 este de 10%. Debitele initiale ale anului fiscal 2014 sunt 
in suma de 17.309 mii lei . 

 
b)Impozitul / taxa  pe cladiri de la persoane juridice : 
- Propuneri pentru anul 2014 : 36.200 mii lei. 

  
 

Valoarea propusa are la baza urmatoarele elemente: 
 - In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 1.736 de 
contribuabili care au inregistrate cladiri in evidenta fiscala a Directiei de 
Impozite si Taxe, numarul articolelor din care se constituie materia 
impoziabila fiind de 5.186. 

-Bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 
clădire pentru anul 2014 este de 10%. Debitele initiale ale anului fiscal 2014 
sunt in suma de 73.463 mii lei.  
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-La fundamentarea veniturilor, în cadrul acestui capitol, sunt incluse şi 
sumele rezultate din rămăşiţele  contribuabililor aflati in stare normala de 
functionare la finele anului 2013, precum si sume ce nu se pot incasa in anul 
2014 datorita unor conditii obiective cum ar fi : 

-legea 137/2002 
-sume aflate in litigiu 
-altele (reorganizare judiciara sau insolventa, faliment, dizolvare sau 

radiere in baza Legii 314/2001 şi Legii 359/2004, etc.) 
 Tinand cont de aceste elemente propunem ca pentru anul 2014 suma 
de realizat să fie de 36.200 mii lei. 
 

 3.2. IMPOZIT/TAXA PE TEREN in suma de 8.561 mii lei are in 
structura urmatoarele categorii : 
 

a)Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 
- Propuneri pentru anul 2014 : 4.447 mii lei. 
 

Propunerea are la bază următoarele elemente: 
-In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 33.245 de 
contribuabili care au inregistrate terenuri in evidenta fiscala a Directiei de 
Impozite si Taxe, numarul articolelor din care se constituie materia 
impoziabila fiind de 38.000. 

- Debitele initiale ale anului fiscal 2014 sunt in suma de 4.982 mii lei.  
- Bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren 

pentru anul 2014 este de 10%.  
- Totodată s-a tinut cont şi de faptul că terenurile sunt înregistrate pe zone, 

iar în cadrul lor pe categorii de folosinţă. 
 

b)Impozitul si taxa  pe teren de la persoanele juridice 
- Propuneri pentru anul 2014  : 3.924 mii lei. 
 
Valoarea propusa are la baza urmatoarele elemente: 

-In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 929 de contribuabili 
care au inregistrate terenuri in evidenta fiscala a Directiei de Impozite si 
Taxe, numarul articolelor din care se constituie materia impoziabila fiind de 
1.802. 
- Debitele initiale ale anului fiscal 2014 sunt in suma de 3.993 mii lei. 
- Bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren 

pentru anul 2014 este de 10%. 
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Tinand cont de aceste elemente, am propus suma de 3.924 mii lei a se 
realiza in anul 2014. 

 
 
c) Impozitul pe terenul  din extravilan: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 190 mii lei. 
 
3.3 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU:  
-    Propuneri pentru anul 2014 : 6.793 mii lei. 

   
Avand in vedere prevederile art. 40 din OG 80/2013 privind taxele 

judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se platesc de debitorul taxei, 
intr-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru 
si alte taxe de timbru", al unitatii administrativ teritoriale in care persoana 
fizica are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, in care persoana juridica are 
sediul social. 
 

3.4 ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 5.035 mii lei. 
 
 
4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  - in suma de 

19.158 mii lei are in structura urmatoarele categorii  de venituri : 
 
4.1.ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI 

SERVICII: 
Taxa hoteliera  
- Propuneri pentru anul 2014 : 330 mii lei. 
 
 
4.2.TAXE PE SERVICII SPECIFICE : 
Impozit pe spectacole 
- Propuneri pentru anul 2014 : 78 mii lei. 
 
4.3.TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR , AUTORIZAREA 

UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI-  in 
suma de 18.750 mii lei are in structura urmatoarele categorii  de venituri : 

 
a)Impozit pe  mijloacele de transport deţinute de persoane fizice: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 10.460 mii lei. 
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Propunerea are la bază următoarele elemente : 
-In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 70.286 de 

contribuabili care au inregistrate mijloace de transport in evidenta fiscala 
a Directiei de Impozite si Taxe, numarul articolelor din care se constituie 
materia impoziabila fiind de 85.309. 
- Bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 

mijloacele de transport pentru anul 2014 este de 10%. Debitele initiale 
ale anului fiscal 2014 sunt in suma de 12.440 mii lei . 

 
b)Impozit pe  mijloacele de transport deţinute de persoane juridice: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 5.318 mii lei. 
 

-In municipiul Craiova sunt inregistrati un numar de 4.873 de 
contribuabili care au inregistrate mijloace de transport in evidenta fiscala 
a Directiei de Impozite si Taxe, numarul articolelor din care se constituie 
materia impoziabila fiind de 15.906. 

- Bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 
mijloacele de transport pentru anul 2014 este de 10%. Debitele initiale 
ale anului fiscal 2014 sunt in suma de 6.089 mii lei.  

 
c)Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 

functionare 
- Propuneri pentru anul 2014 : 2.520 mii lei. 
 
d)Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 

sau pe desfasurare de activitati 
- Propuneri pentru anul 2014 : 452 mii lei. 
 
 
 
5.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE in suma de 32 mii lei 
- Propuneri pentru anul 2014 : 32 mii lei. 

 
 

II .VENITURI NEFISCALE – în sumă de 27.309 mii lei are în 
structură următoarele categorii de venituri: 
 
 1.VENITURI DIN PROPRIETATE- in suma de 13.355 mii lei are 
in structura urmatoarele categorii  de venituri : 
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a) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor 
comerciale si companiilor nationale 

- Propuneri pentru anul 2014 : 285 mii lei. 
 

b)Venituri din concesiuni si inchirieri: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 11.980 mii lei. 
 
c)Alte venituri din proprietate: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 1.090 mii lei. 

 
d) Alte venituri din dobanzi: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 4  mii lei 
 
 
2.VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE 

ACTIVITATI - are in structura urmatoarele categorii  de venituri : 
 

a)Venituri din prestari servicii: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 200  mii lei 
 
b)Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea 

copiilor in crese: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 305 mii lei 
 
c) Alte venituri din prestari servicii si alte activitati: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 225 mii lei 
 
 3.VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI 

PERMISE- in suma de 1.985 mii lei are in structura: 
 
 a)Taxe  extrajudiciare de timbru : 

- Propuneri pentru anul 2014 : 1.700 mii lei. 
 
b)Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise: 
- Propuneri pentru anul 2014  : 285 mii lei. 
 
 
4. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI- in suma de 10.133 

mii lei are in structura: 
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a)Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 
legale: 

- Propuneri pentru anul 2014 : 7.557 mii lei. 
 
 
b)Alte amenzi, penalitati  si confiscari: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 2.576 mii lei 

 
5.DIVERSE VENITURI- în sumă de 1.102 mii lei are în structură 

următoarele categorii de venituri: 
 

a)Varsaminte din veniturile si/ sau disponibilitatile institutiilor 
publice : 

- Propuneri pentru anul 2014 : 785 mii lei. 
 

b) Taxe speciale: 
- Propuneri pentru anul 2014 : 237 mii lei 
 
c)Alte venituri : 
- Propuneri pentru anul 2014 : 80 mii lei. 

 
Prezenta fundamentare a bugetului de venituri pentru anul 2014 are in 

vedere valorile  certe ale veniturilor bugetului local alcatuite atat din 
impozite si taxe curente  cat si din ramasite aferente anilor precedenti , pe 
categorii de venit fiind grupate dupa cum urmeaza : 

 
NR. CRT. CATEGORIE VENIT SUMA- mii lei 
1. VENITURI FISCALE 97.251 
2. VENITURI NEFISCALE 27.309 
 TOTAL VENITURI 124.560 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV,        SEF SERVICIU C.P.D, 
Ec. ELENA BONESCU    Ec. BALEANU MIHAELA 







































Municipiul Craiova
Primiria MuniciPiului Graiova
Direcfia Economico - Financiari
Gom partimentu | | nformatici
Nr. 200534114.12.2013

Director executiv ,
Pascu Nicolae

Gompartiment Informatici,
loana Mariana

NOTA DE FUNDAMENTARE privind
necesarul de Produse 9i servicii

1. Obiectul contractului de achizifie publici

1.1 Denumire contract:

Produse:

- Materiale consumabile -{50.000 lei
- Obiecte de inventar - 30.000 lei

Servicii: (320.000 lei)

- Comunicafii de date(VPN) Si lnternet - 108'552 lei
- Management gi menienan[i echipamente comunicafii - 15.300 lei
- Actualizare COLEG - 5.500 lei
- Management gi mentenanfi sistem informatic integrat de execufie

bugeftri(personal-salarizare, buget, contabilitate, asistenfi personali,

indemniza[ii proiecte) - 68.500 lei
- Service tehnici de calcul - 62.000 lei
- Service selvere - 56.696 lei
- Refill cartuge laser -3-452lei

i.2 Locul de liviare sau de prestare: Primiria Municipiului Craiova

2. Gantitatea sau scoput contractului de achizifie publici

2.1Total cantitifi:

3. Valoarea contractului de achizilie publici

3.i Determinarea valorii estimate a contractului de achizifie publici:

3.2 Valoarea fonduritor aprobate pentru aceasti achizifie: 500.000 lei

3.3 Glasificafia bugetari: 51.02. - autoritSfi executive

4. Durata estimati a contractului de achizifie publici: 12 luni

Se aprobi

FP-31-01. vers. 05



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale,  
Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt 
Nr.207269/21.12.2013          

APROBAT 
PRIMAR 

Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
 

AVIZAT 
Director Executiv 

Direcţia Economico-Financiară 
Nicolae Pascu 

 
 
                   

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

privind cheltuielile estimative necesare activităţilor ce se vor desfăşura prin grija 
Serviciului  Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar în anul 2014. 

 
            Pentru realizarea activitatilor programate în anul 2014, va fi necesară suma de 
2.870.000 lei (TVA inclus), distribuita astfel: 
 

1. Reclamă şi publicitate - Articolul 203001, suma  de  155.000 lei (inclusiv TVA) 
 

       Publicitate publica în mass-media locală, în conformitate cu Ordinul nr. 73 din 23 martie 
2006, privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate. 

 
2. Protocol  şi reprezentare - Articolul 203002, suma de 205.000 lei (inclusiv TVA) 

 
• Cheltuieli ocazionate de vizita în Municipiul Craiova a unor delegaţii oficiale din ţară 

şi din străinătate la invitaţia Primarului Municipiului Craiova  
• Cheltuieli ocazionate de vizita în străinătate a unor delegaţii oficiale ale Primăriei şi 

Consiliului Local Municipal Craiova 
 
           De asemenea, vor fi oferite servicii de protocol în cadrul următoarelor evenimente: Ziua 
Unirii – 24 ianuarie, Festivalul Îndrăgostiţilor, Festivalul Marin Sorescu, Festivalul Shakespeare, 
Zilele Francofoniei şi Sărbătoarea Muzicii, Ziua Basarabiei, Sărbători Pascale, Ziua Europei, 
Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Imnului şi Drapelului Naţional, Zilele Mihai Viteazu, Zilele 
Municipiului Craiova, Festivalul Pelendava, Festivalul Internaţional Adrian Paunescu, Festivalul 
Internaţional Mihai Eminescu, Festivalul Haiducilor, Ziua Naţională a României, 22 Decembrie, 
Manifestări dedicate Sărbătoarilor de iarnă (Crăciun, Revelion, Orăşelul Copiilor, Patinoar).   



3. Alte cheluieli cu bunuri şi servicii - Articolul  203030, suma de  2.400.000 lei (inclusiv 
TVA) 

 
      a) Manifestări dedicate  Zilei de 24 Ianuarie 2013 

 Organizare spectacol folcloric 
 
      b) Manifestări dedicate Festivalului Îndrăgostiţilor, Ediţia a VII-a   ( 1 Martie, 8 Martie, 
Dragobete) 

 Premii 
 Baloane 
 Materiale de prezentare 
 Flori 
 Organizare spectacole: scenă, onorarii artişti, sunet, lumini, cazare artişti, transport 

 
      c) Festivalul Marin Sorescu, ediţia a XII-a 

 Premii şi onorarii 
 Materiale de prezentare 
 Flori 
 Cărţi 
 

       d) Zilele Francofoniei – Martie 2013 şi Sărbătoarea Muzicii 21 iunie 2013. 
 Spectacol muzical – artistic 
 

       e) Ziua Basarabiei, Ediţia a IX-a,  martie 2013. 
 Organizare spectacole: scenă, onorarii artişti, sunet, lumini, cazare artişti, transport 
 Flori, materiale de prezentare, premii 

 
       f) Sărbătorile Pascale  

 Organizare spectacole: scenă, onorarii artişti, sunet, lumini, cazare artişti, transport, 
premii, flori 

 
      g) Manifestări dedicate  Zilei Europei – 9 mai 2013 

• Organizare spectacol 
 

      h) Zilele Mihai Viteazu, ediţia I – 9, 10 mai 2013 
 Organizare spectacole: scenă, onorarii artişti, sunet, lumini, cazare artişti, transport, 

premii, flori 
 
      i) Manifestări dedicate  Zilei Internaţionale a Copilului  

 Premii 
 Cadouri pentru copii participanţi la spectacole 
 Materiale promoţionale 
 Festivalul de Teatru pentru copii: scenă, lumini, sunet, cazare, transport, onorarii artişti, 

flori 
 

 



      j) Zilele Municipiului Craiova, Ediţia a XVII-a 
 Organizare spectacole: scenă, onorarii artişti, sunet, lumini, cazare artişti, transport 
 Cazare, transport şi onorarii pentru invitaţi 
 Materiale de promovare 
 Flori 
 Chirie săli de teatru 
 Simpozioane 
 Spectacole de teatru 
 Autorizaţie UCMR-ADA 
 Focuri de artificii 
 

      k) Manifestări dedicate Zilei Imnului, Zilei Drapelului Naţional 
 
      l) Manifestări dedicate Zilei Naţionale a României – 1 decembrie şi Zilei de 22  Decembrie  

 Organizare spectacole: scenă, onorarii artişti, sunet, lumini, cazare artişti, transport, 
autorizaţie UCMR-ADA 

 Focuri de artificii 
 Servicii de restaurant pentru populaţia Craiovei 
 Materiale promoţionale 

 
      m) Manifestări dedicate Sărbătorilor de iarnă (Crăciun, Revelion, Orăşelul Copiilor, 
Patinoar) 

 Organizare spectacol 
 Organizare Revelion 2014: scenă, lumini, sunet, onorarii artişti, cazare, transport, 

autorizaţie UCMR-ADA, focuri de artificii 
 Materiale promoţionale 
 Târgul de Crăciun 
 Spectacol de Crăciun 
 Cadouri pentru colindători 
 
n) Manifestări cultural – artistice în perioada estivală 
 
o) Organizare Festival de Film 
 
p) Gala Sportului Şcolar Doljean 
 
q) Festivalul Internaţional Shakespeare, ediţia a IX-a, suma de 2.000.000 lei 
 Cazare, transport şi onorarii pentru invitaţi 
 Materiale de promovare 
 Servicii de restaurant 
 Simpozioane 
 Lansari de cărţi 
 Spectacole de teatru 
 Premii 

 
 



r) Festivalul Pelendava, Ediţia a II-a 
 Cazare, transport şi onorarii pentru invitaţi 
 Materiale de promovare 
 Servicii de restaurant 
 
s) Festivalul Haiducilor, Ediţia a II-a 
 Cazare, transport şi onorarii pentru invitaţi 
 Materiale de promovare 
 Servicii de restaurant 
 
t) Festivalul Internaţional Adrian Paunescu, Ediţia a II-a 
 Cazare, transport şi onorarii pentru invitaţi 
 Materiale de promovare 
 Servicii de restaurant 
 Simpozioane 
 Lansări de cărţi 
 Premii 
 
u) Festivalul Internaţional Mihai Eminescu, Ediţia a II-a 
 Cazare, transport şi onorarii pentru invitaţi 
 Materiale de promovare 
 Servicii de restaurant 
 Simpozioane 
 Lansări de cărţi 
 Premii 

 
4. Deplasări în străinătate   - Articolul  200602 ,  suma  de 100.000 lei (inclusiv TVA) 

 
5. Cărţi, Publicaţii şi materiale documentare – Articolul 2011, suma de 10.000 lei 

(inclusiv TVA) 
 

 
 

Întocmit, 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale,  

Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
Ionuţ Pîrvulescu 



Municipiul Craiova
Primlria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine, Rela{ii Interna{ionale'
Redac{ie Ziar, Purtitor de Cuv0nt
Nr.207269121.12.2013

AVIZA
Director Execu

Direcfia

NOTA DE F'UI\TDAMENTARE

privind cheltuielile estimative necesare activitlfilor oe se vor desllgura prin grija
Semiciului Imagine, Rela(ii Interno(ionale, Purtdtor de cuvdnt, Redac(ie Ziar in anul 2014.

Pentru realizarea activitatilor programate in anul 2014, va fi necesartr suma de
2.870.000 lei (TVA inclus), distribuita astfel:

1. Reclaml qi publicitate - Articolul203001, suma de 155.000lei (inclusiv TVA)

Publicitate publica in mass-media locald, in conformitate cu Ordinul nr.73 din 23 martie
2006,privind aplicarea dispozi{iilor referitoare la contractul de publicitate.

2. Protocol gi reprezentare - Articolul 203002, suma de 205.000 lei (inclusiv TVA)

. Cheltuieli ocazionate de vizitain Municipiul Craiova a unor delegafii oficiale din tard
gi din str[indtate la invitalia Primarului Municipiului Craiova

. Cheltuieli ocazionate de vizita in striindtate a unor delegatii oficiale ale Primiriei gi

. ConsiliuluiLocal Municipal Craiova

De asemenea, vor fi oferite servicii de protocol in cadrul urmltoarelor evenimente: Ziua
Unirii -24 ianuarie, Festivalul indrigostifilor, Festivalul Marin Sorescu, Festivalul Shakespeare,
Zilele Francofoniei gi Sirbdtoarea Muzicii, Ziua Basarabiei, Serbetori Pascale, Ziua Europei,
Ziua Interna{ionald a Copilului , Ziua Imnului gi Drapelului Nafional , Zilele Mihai Viteazu, Zilele
Municipiului Craiova, Festivalul Pelendava, Festivalul Internafional Adrian Paunescu, Festivalul
International Mihai Eminescu, Festivalul Haiducilor, Ziua Na{ionali a Rominiei,22 Decembrie,
Manifestdri dedicate Sirbdtoarilor de iamd (Criciun, Revelion, Ord$elul Copiilor, Patinoar).



3. Alte cheluieli cu bunuri gi servicii - Articolul 203030, suma de 2.4fi).000 lei (inclusiv
TVA)

a) Manifestdri dedicate Zilei de 24 Ianuarie 2013
' ^ Organizare spectacol folcloric

b) Manifesldri dedicate Festivalului indrdgostilitor,Edilia a WI-o ( I Martie, S Martie,
Dragobete)

. Premii

. Baloane
o Materiale de prezentare
o Flori
o Organizare spectacole: scen6, onorarii artigti, sunet, lumini, ca?ate arti$I, transport

c) Festivalal Morin Sorescu, edfu aXII-a
o Premii gi onorarii
. Materiale de prezentare
o Flori
. Cd{i

d) Zilele Francofoniei-Martie 2013 gi Sdrbdtoarea Muzicii 21 iunie 2013.
a Spectacol muzical - artistic

e) Ziua Basarabiei, EdW o DGa, martie 2013.
o Organizarc spectacole: scenio onorarii artigti, sunet lumini, cazate artigti, transport
. Flori, materiale de prezentare, premii

fi Sdrbdtorile Pascale
. Organizare spectacole: scend" onorarii artigti, sunet, lumini, cauure artigti, transport,

premii, flori

g) Manifestdri dedicate Zilei Europei - 9 mai 2013
. Organizare spectacol

h) Zilele Mihai Viteazu, edW I - 9, I0 mai 2013
. Organizare spectacole: scen6, onorarii artigti, sunet, lumini, caure artigti, transport,

premii, flori

i) Manifestdri dedicate Zilei Internalionalea Copilului
o Premii
o Cadouri pentru copii participan{i la spectacole
. Materialeprornolionale
. Festivalul de Teatru pentru copii: scend" lumini, sunet, caz.sre, transport onorarii artigti,

flori



j) Zilele Municipiului Croiova, Edfiia a XVII-a
. Organizare spectacole: scen5" onorarii artigti, sunet, lumini, cfrnfie artigti, transport
o Cazare, transport gi onorarii pentru invitali
o Materiale de promovare
o Flori
. Chirie sdli de teatru
. Simpozioane
o Spectacole deteatru
o Autorizafie UCMR-ADA
o Focuri de artificii

k) Manifestdri dedicate Zilei Imnului, Zilei Drapelului Nolional

l) Manifestdri dedicate Zilei Nalionale a Romhniei- I decembrie giZilei de 22 Decembrie
o Organizare spectacole: scen6, onorarii artigti, sunet, lumini, ca?:lre artigti, transport,

autorizatie UCMR-ADA
o Focuri de artificii
o Servicii de restaurant pentru populafia Craiovei
. Materialepromo{ionale

m) Manifestdri dedicue Sdrbdtorilor de iarnd (Crdciun, Revelion, Ordgelul Copiilor,
Palinoar)

. Organizare spectacol

. Organizare Revelion 2014: scen6, lumini, sunet, onorarii artigti, curzlire, transport,
autorizafle UCMR-ADA, focuri de artificii

o Materialepromofionale
o Tdrgul de Criciun
o Spectacol de Criciun
o Cadouri pentru colinddtori

n) Manifestdri cultaral - urtistice tn perioada estivald

o) Organizare Festival de Film

p) Gala Sportului $colar Doljean

q) Festivolul Internalional Shakespeare, edilia o DGa, sumo de 2.000.000 lei
' . Cazare, transport gi onorarii pentru invitali

o Materiale de promovare
. Servicii de restaurant
o Simpozioane
. Lansari de cirfi
o Spectacole de teatru
. Premii



r) Festivalul Pelendava, EdW a II-a
. Cazare, transport gi onorarii pentru invitali
o Materiale de promovare
. Servicii de restaurant

s) Festivalul Haiducilor, Edilia o II-a
o Cazare, transport gi onorarii pentru invita{i
o Materiale de promovare
. Servicii de restaurant

t) Festivalul Interna(ional Adrian Paunescu, Edilia a II-a
. Cazare,transport gi onorarii pentru invitafi
. Materiale de promovare
o Servicii de restaurant
. Simpozioane
o Lansdri de clrti
o Premii

u) Festivalul Interna(ional Mihai Eminescu, Edilia o II-a
. Cazare, transport gi onorarii pentru invitali
o Materiale de promovare
. Servicii de restaurant
o Simpozioane
o Lans6ri de cdrli
o Premii

Deplasiri in striintrtate - Articolul 200602, suma de 100.000 lei (inclusiv TVA)

CI4i, Publica{ii gi materiale documentare - Articolul 2011, suma de 10.000 lei
(inclusiv TVA)

Intocmit,
Serviciul Imagine, Rela{ii Interna{ionale,

Purtltor de Cuvint, Redacfie Ziar
Ionu{ Pirvulfpcu

t.



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
NR. 207016/20.12.2013                                                        Se aprobă  
                                                                                             Ordonator principal de credite  
                                                                                                         PRIMAR 
                                                                                                 Lia Olguţa Vasilescu                                                                                          
 
 
                                                                                                              
 

    NOTA  DE  FUNDAMENTARE  
            privind aprobarea  unor fonduri pentru cheltuieli  materiale în   bugetul 

pentru  anul   2014 
           

 
          1.Cheltuieli cu reparaţii curente  
          Clasificări bugetare:20.02 
 Valoare estimată  2.250  mii lei  
 
 2.Cheltuieli cu utilităţile  
 Clasificări bugetare:20.01.03 
 Valoare estimată 700 mii lei  
 
 3. .Cheltuieli pentru servicii de cadastru  
 Clasificări bugetare 20.01.30 
          Valoare estimată 230 mii lei  
 
 4. Cheltuieli pentru servicii de evaluare  
         Clasificări bugetare 20.01.30 
          Valoare estimată 41 mii lei  
 
         5.  Cheltuieli pentru servicii de  service (reparaţii aer conditionat ) 
           Clasificări bugetare 20.01.30 
          Valoare estimată 60 mii lei 
 
         6.Cheltuieli pentru servicii de service (reparaţii centrale termice) 
          Clasificări bugetare 20.01.30 
          Valoare estimată 50 mii lei 
 
 7. Cheltuieli pentru servicii RSVTI pentru Centrul Multifuncţional la 
instalaţiile supuse ISCIR   
          Clasificări bugetare    20.01.30  
          Valoare estimată   2  mii lei  
 
 8.Cheltuieli pentru servicii de întreţinere a ascensoarelor pentru Centrul 
Multifuncţional 
          Clasificări bugetare 20.01.30 
          Valoare estimată  20  mii lei   
  
 9.Cheltuieli cu chirie sindicat Electroputere  



          Clasificări bugetare 20.30.04 
          Valoare estimată  24  mii lei  
 
        10.Cheltuieli cu chirie terenuri  
          Clasificări bugetare 20.30.04 
          Valoare estimată  140 mii lei  
              
 11.  Cheltuieli pentru documentaţii de autorizaţii  
 Clasificări bugetare 20.01.30 
           Valoare estimată   80  mii lei 
 
 
 
      DIRECTOR EXECUTIV                                                           SEF SERVICIU  
     Cristian Îonuţ  Gâlea                                                          Daniela Cristina Radu  
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Serviciul Proiecte şi Programe de Dezvoltare 
Nr.                               Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                         Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

Staţie de tratare ape reziduale “Craiova Water Park” - proiectare 
(SF+PT+PAC+DTAC+DDE) 

in Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe 

2. Acte normative de aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate: 

 UAT Municipiul Craiova a depus  spre finanţare în cadrul Axei  prioritare 5, Domeniul 
major de intervenţie 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 finanţare nr. 2174/09.09.2011, cod SMIS 
14794, între Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia şi UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului mentionat anterior, 
durata acestuia fiind de 37 luni. Valoare totală a proiectului este de 86.066.199,35 lei, din care 
30.320.010,23 lei reprezintă finanţare nerambursabilă acordată, suma de 39.323.168,20 lei 
reprezinta contribuţia proprie în proiect a beneficiarului, iar diferenţa de 16.423.020,92 lei 
reprezintă TVA. 
 In cadrul proiectului depus spre finanţare problema apelor reziduale rezultate de la obiectivul 
“Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” 
nu a fost tratată. 
 Pentru buna funcţionare a complexului de agrement însă, apele reziduale (menajere şi cele 
pluviale) trebuie evacuate, fie prin intermediul unei staţii de tratare fie prin preluarea şi pomparea 
acestora în reţeaua de canalizare existentă. 
 Conform adresei nr.1215/14.11.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 
nr.170430/14.11.2013, şi respectiv adresei din 15.01.2014, SC IDP Proiect SA Craiova, proiectant 
al lucrării “Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul 
Craiova”, ne comunică faptul că soluţia staţiei de tratare este ma avantajoasă din punct de vedere 
financiar întrucât soluţia preluării apelor pluviale şi menajere şi pomparea acestora în reţeaua de 
canalizare existentă ar implica costuri mai ridicate, respectiv duble faţa de soluţia staţiei de tratare. 
 Pentru reducerea şi mai mult a costurilor implicate însă de investiţie, soluţia propusă de 
proiectant va cuprinde, pe de o parte evacuarea apelor pluviale direct în refularea către Jiu existentă, 
iar pe de altă parte evacuarea apelor menajere prin intermediul unei staţii mai mici, de 80 mc. 
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 Valoarea estimativă, necesară pe parcursul anului 2014 pentru achitarea serviciilor de 
proiectare tehnică la proiectul mai sus menţionat va fi de 67 mii lei. 
 

4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:   67 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 74.02.06.71.01.30 
b) Credite de angajament:  67 mii lei 
c) Credite bugetare:   67 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 
 

    Anul      2014      
      Capitolul de cheltuieli     

74.02.06.71.01.30               67 mii lei  
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate  

   
        Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta notă de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2014, la cap.  74.02.06.71.01.30, a sumei de  67 mii lei pentru proiectul  Staţie de tratare ape 
reziduale “Craiova Water Park” - proiectare (SF+PT+PAC+DDE). 

 
5. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului:  
 - proiectare Staţie de tratare; 
 - proiectarea construcţiilor aferente Staţiei de tratare; 
 - proiectarea legăturilor de la limita Water Park la Staţia de tratare şi de la Staţia de  
 tratare la Staţia de pompare amplasată în Parcul Tineretului; 
 - proiectarea conductei de alimentare cu apă a Staţiei de tratare; 
 - proiectarea liniei electrice a Staţiei de tratare; 
 - proiectarea accesului şi sistematizarea amplasamentului Staţiei de tratare; 
 - proiectare modernizare staţie de pompare existentă 

 b. Stadiul fizic al obiectivelor:  
 
6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte 

 
 
 
       Director executiv,          

           Monica Nastasă                        Sef Serviciu 
           Cristiana Ghiţălău 
 
 
 
             Întocmit,    

           Insp.  Marius Chetoiu   Insp. Viorel Florescu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr.                                                           Se aprobă, 
                                                              Ordonator principal de credite, 
                                                                                                     Primar, 
                                                                                                           Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
“Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – proiectare” 
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 

 
1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi 

alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe; 
2. Acte normative de aprobare indicatori: POR 2007 – 2013, Axa 1, DMI 1.2 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul 
de intervenţie 1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria 
Municipiului Craiova va solicita finanţare nerambursabilă în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe. 

Pentru a putea solicita finanţare în cadrul acestui program, cererea de finanţare trebuie însoţită de 
documente suport printre care şi o documentaţie tehnico-economică întocmită conform prevederilor H.G. 
nr. 28/2008 şi Ghidului solicitantului, cuprinzând expertiză tehnică, raport de audit energetic, DALI, proiect 
tehnic pentru fiecare bloc de locuinţe propus a fi reabilitat.  

În ceea ce priveşte plata serviciilor, în faza ET, DALI aceasta se va efectua după aprobarea 
proiectului prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Craiova, iar în faza PT, DTAC după primirea notificării 
asupra rezultatului verificării cererii de finanţare şi trecerea în procesul de contractare. 

Până în prezent au fost semnate nouă contracte de proiectare pentru blocurile propuse a fi 
reabilitate în cadrul programului, valoarea serviciilor de proiectare (Expertiză tehnică , Audit energetic,  
Documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţie, Proiect tehnic + Proiect Autorizaţii de Construcţii + 
Caiet de Sarcini + Detalii de Execuţie) fiind în sumă totală de 2.239 mii lei inclusiv TVA. Pe parcursul anului 
2013 au fost achitate servicii de proiectare în sumă de 866 mii lei, rămânând astfel de achitat în anul 2014, 
suma de 1.374 mii lei. De asemenea, în anul 2013 a fost achitată suma de 63 mii lei reprezentând 
contravaloarea avizelor solicitate prin certificatele de urbanism. Pentru anul 2014 se estimează o sumă 
necesară de 50 mii lei pentru achitarea contravalorii avizelor. 

    

Lot Contract nr 

Valoare 
contract 

proiectare (lei 
inclusiv TVA) 

Asistenta 
tehnica 

proiectant (lei 
inclusiv TVA) 

Valoare serv. 
proiectare (lei 
inclusiv TVA) 

Proiectare 
plătita pana la 

31.12.2013 
(lei inclusiv 

TVA) 

Proiectare de 
plătit pe 

parcursul anului 
2014 (lei) 

1 41172/12.03.2013 262,495.22 13,124.76 249,370.46 66,216.31 183,154.15 

2 84596/04.06.2013 401,621.03 20,081.06 381,539.98 112,221.23 269,318.75 

3 41174/12.03.2013 191,758.96 9,587.95 182,171.00 45,594.80 136,576.20 

4 84598/04.06.2013 357,503.06 17,875.16 339,627.90 93,369.09 246,258.81 

5 84601/04.06.2013 216,021.89 10,801.09 205,220.79 85,970.69 119,250.10 

6 41196/18.03.2013 522,572.58 26,128.64 496,443.94 236,493.97 259,949.97 
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7 20219/07.02.2013 128,960.00 6,448.00 122,512.00 87,692.80 34,819.20 

Subsecvent 186862/21.12.2012 109,357.06 0.00 109,357.06 75,273.84 34,083.22 

9 138785/19.09.2013 160,969.72 8,210.81 152,758.91 62,640.82 90,118.09 

TOTAL lei 2,351,259.52 112,257.46 2,239,002.06 865,473.55 1,373,528.51 

 
Având în vedere cele precizate, suma necesară pe anul 2014 pentru obiectivul de investiţii 

“Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – proiectare” este de 1.424 
mii lei. 

4. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
 Valoare totală: 2.353 mii lei 
 Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.56.01 
b) Credite de angajament:  2.353 mii lei 
c) Credite bugetare: 1.424 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul   2013                2014          
      Capitolul de cheltuieli     

70.02.03.30.56.01            929 mii lei        1.424  mii lei      
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI 

 5. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform DALI  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: contracte de servicii de proiectare în derulare 
6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 

 
 
       Director executiv,           Şef Birou, 

           Monica Nastasă                  Alina Roşca 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr.                           Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                      Primar, 

                                                                                                           Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – EFFECT 10.1.” 
- Asistenţă tehnică + execuţie 

în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi 
alte active corporale; alte active fixe): construcţii; 

2. Acte normative de aprobare indicatori: POR 2007 – 2013, Axa 1, DMI 1.2 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul 
de intervenţie 1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria 
Municipiului Craiova va solicita finanţare nerambursabilă în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe. 

Pentru a putea solicita finanţare în cadrul acestui program, cererea de finanţare trebuie însoţită de 
documente suport printre care şi o documentaţie tehnico-economică întocmită conform prevederilor H.G. 
nr. 28/2008 şi Ghidului solicitantului, cuprinzând expertiză tehnică, raport de audit energetic, DALI, proiect 
tehnic pentru fiecare bloc de locuinţe propus a fi reabilitat.  

Ca urmare a publicării ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 - Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria Municipiului Craiova a desfăşurat o 
amplă acţiune de informare privind implementarea proiectului de eficienţă energetică a blocurilor de 
locuinţe, fiind centralizate date, inclusiv tabele cu acceptul proprietarilor. S-au selecţionat un număr de 
299 de scări de bloc care îndeplinesc condiţiile impuse prin Ghidul solicitantului. 

Pe măsura realizării documentaţiilor tehnice, până în prezent au fost depuse un număr de 5 cereri 
de finanţare, grupate pe zone ale Municipiului Craiova şi în funcţie de cota de participare a asociaţiilor de 
proprietari la finanţarea proiectului. 

După verificarea şi aprobarea de către ADR SV Oltenia a cererilor de finanţare pe fiecare lot şi 
încheierea contractelor de finanţare, urmează a se trece la etapa de implementare a proiectului şi la 
desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru execuţia de lucrări şi dirigenţia de şantier. 

Valoarea totală necesară pentru asistenţă tehnică + execuţie pentru proiectul “Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – EFFECT 10.1.” este conform devizului general al 
investiţiei şi bugetului proiectului depus spre finanţare, de 9.707 mii lei, iar durata de realizare a lucrărilor 
– 12 luni. 
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului precum şi faptul că proiectul se află în etapa 
de evaluare la OI ADR SV Oltenia, suma estimată ca fiind necesară pe parcursul anului 2014, pentru 2 luni 
de execuţie, este de 1.627 mii lei, asigurată după cum urmează: 

− 616 mii lei - cheltuieli eligibile si neeligibile asigurate de către beneficiar, respectiv UAT Municipiul 
Craiova; 

− 1.011 mii lei  –  reprezentând finanţarea nerambursabila acordata; 
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Având în vedere cele precizate mai sus, propunem alocarea pe anul 2014 a sumei de 1.627 mii lei 

pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – EFFECT 10.1.” – Asistenţă tehnică + execuţie, la capitolul 70.02.03.30.56.01. 

4. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
 Valoare totală: 9.707 mii lei 
 Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.56.01 
b) Credite de angajament:  9.707 mii lei 
c) Credite bugetare: 1.627 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
 

    Anul                   2014   2015          
      Capitolul de cheltuieli     

70.02.03.30.56.01                    1.627  mii lei          8.080 mii lei 
 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI 

 5. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform DALI  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: documente de proiectare realizate 
6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte. 
 

 
       Director executiv,            Şef Birou, 

           Monica Nastasă                  Alina Roşca 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Serviciul Proiecte şi Programe de Dezvoltare 
Nr.                               Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                         Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

Staţie de tratare ape reziduale “Craiova Water Park” - proiectare 
(SF+PT+PAC+DTAC+DDE) 

in Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe 

2. Acte normative de aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate: 

 UAT Municipiul Craiova a depus  spre finanţare în cadrul Axei  prioritare 5, Domeniul 
major de intervenţie 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 finanţare nr. 2174/09.09.2011, cod SMIS 
14794, între Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia şi UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului mentionat anterior, 
durata acestuia fiind de 37 luni. Valoare totală a proiectului este de 86.066.199,35 lei, din care 
30.320.010,23 lei reprezintă finanţare nerambursabilă acordată, suma de 39.323.168,20 lei 
reprezinta contribuţia proprie în proiect a beneficiarului, iar diferenţa de 16.423.020,92 lei 
reprezintă TVA. 
 In cadrul proiectului depus spre finanţare problema apelor reziduale rezultate de la obiectivul 
“Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” 
nu a fost tratată. 
 Pentru buna funcţionare a complexului de agrement însă, apele reziduale (menajere şi cele 
pluviale) trebuie evacuate, fie prin intermediul unei staţii de tratare fie prin preluarea şi pomparea 
acestora în reţeaua de canalizare existentă. 
 Conform adresei nr.1215/14.11.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 
nr.170430/14.11.2013, şi respectiv adresei din 15.01.2014, SC IDP Proiect SA Craiova, proiectant 
al lucrării “Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul 
Craiova”, ne comunică faptul că soluţia staţiei de tratare este ma avantajoasă din punct de vedere 
financiar întrucât soluţia preluării apelor pluviale şi menajere şi pomparea acestora în reţeaua de 
canalizare existentă ar implica costuri mai ridicate, respectiv duble faţa de soluţia staţiei de tratare. 
 Pentru reducerea şi mai mult a costurilor implicate însă de investiţie, soluţia propusă de 
proiectant va cuprinde, pe de o parte evacuarea apelor pluviale direct în refularea către Jiu existentă, 
iar pe de altă parte evacuarea apelor menajere prin intermediul unei staţii mai mici, de 80 mc. 
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 Valoarea estimativă, necesară pe parcursul anului 2014 pentru achitarea serviciilor de 
proiectare tehnică la proiectul mai sus menţionat va fi de 67 mii lei. 
 

4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:   67 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 74.02.06.71.01.30 
b) Credite de angajament:  67 mii lei 
c) Credite bugetare:   67 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 
 

    Anul      2014      
      Capitolul de cheltuieli     

74.02.06.71.01.30               67 mii lei  
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate  

   
        Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta notă de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2014, la cap.  74.02.06.71.01.30, a sumei de  67 mii lei pentru proiectul  Staţie de tratare ape 
reziduale “Craiova Water Park” - proiectare (SF+PT+PAC+DDE). 

 
5. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului:  
 - proiectare Staţie de tratare; 
 - proiectarea construcţiilor aferente Staţiei de tratare; 
 - proiectarea legăturilor de la limita Water Park la Staţia de tratare şi de la Staţia de  
 tratare la Staţia de pompare amplasată în Parcul Tineretului; 
 - proiectarea conductei de alimentare cu apă a Staţiei de tratare; 
 - proiectarea liniei electrice a Staţiei de tratare; 
 - proiectarea accesului şi sistematizarea amplasamentului Staţiei de tratare; 
 - proiectare modernizare staţie de pompare existentă 

 b. Stadiul fizic al obiectivelor:  
 
6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte 

 
 
 
       Director executiv,          

           Monica Nastasă                        Sef Serviciu 
           Cristiana Ghiţălău 
 
 
 
             Întocmit,    

           Insp.  Marius Chetoiu   Insp. Viorel Florescu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr.                           Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                      Primar, 

                                                                                                           Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – EFFECT 20.2.” 
- Asistenţă tehnică + execuţie 

în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi 
alte active corporale; alte active fixe): construcţii; 

2. Acte normative de aprobare indicatori: POR 2007 – 2013, Axa 1, DMI 1.2 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul 
de intervenţie 1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria 
Municipiului Craiova va solicita finanţare nerambursabilă în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe. 

Pentru a putea solicita finanţare în cadrul acestui program, cererea de finanţare trebuie însoţită de 
documente suport printre care şi o documentaţie tehnico-economică întocmită conform prevederilor H.G. 
nr. 28/2008 şi Ghidului solicitantului, cuprinzând expertiză tehnică, raport de audit energetic, DALI, proiect 
tehnic pentru fiecare bloc de locuinţe propus a fi reabilitat.  

Ca urmare a publicării ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 - Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria Municipiului Craiova a desfăşurat o 
amplă acţiune de informare privind implementarea proiectului de eficienţă energetică a blocurilor de 
locuinţe, fiind centralizate date, inclusiv tabele cu acceptul proprietarilor. S-au selecţionat un număr de 
299 de scări de bloc care îndeplinesc condiţiile impuse prin Ghidul solicitantului. 

Pe măsura realizării documentaţiilor tehnice, până în prezent au fost depuse un număr de 5 cereri 
de finanţare, grupate pe zone ale Municipiului Craiova şi în funcţie de cota de participare a asociaţiilor de 
proprietari la finanţarea proiectului. 

După verificarea şi aprobarea de către ADR SV Oltenia a cererilor de finanţare pe fiecare lot şi 
încheierea contractelor de finanţare, urmează a se trece la etapa de implementare a proiectului şi la 
desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru execuţia de lucrări şi dirigenţia de şantier. 

Valoarea totală necesară pentru asistenţă tehnică + execuţie pentru proiectul “Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – EFFECT 20.2.” este conform devizului general al 
investiţiei şi bugetului proiectului depus spre finanţare, de 17.199 mii lei, iar durata de realizare a lucrărilor 
– 12 luni. 
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului precum şi faptul că proiectul se află în etapa 
de evaluare la OI ADR SV Oltenia, suma estimată ca fiind necesară pe parcursul anului 2014, pentru 2 luni 
de execuţie, este de 2.886 mii lei, asigurată după cum urmează: 

− 1.056 mii lei - cheltuieli eligibile si neeligibile asigurate de către beneficiar, respectiv UAT 
Municipiul Craiova; 

− 1.830 mii lei  –  reprezentând finanţarea nerambursabila acordata; 
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Având în vedere cele precizate mai sus, propunem alocarea pe anul 2014 a sumei de 2.886 mii lei 

pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – EFFECT 20.2.” – Asistenţă tehnică + execuţie, la capitolul 70.02.03.30.56.01. 

4. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
 Valoare totală: 17.199 mii lei 
 Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.56.01 
b) Credite de angajament:  17.199 mii lei 
c) Credite bugetare: 2.886 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
 

    Anul                   2014        2015          
      Capitolul de cheltuieli     

70.02.03.30.56.01                    2.886  mii lei               14.313 mii lei 
 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI 

 5. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform DALI  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: documente de proiectare realizate 
6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte. 
 

 
       Director executiv,            Şef Birou, 

           Monica Nastasă                  Alina Roşca 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr.                           Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                      Primar, 

                                                                                                           Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – EFFECT 30.1.” 
- Asistenţă tehnică + execuţie 

în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi 
alte active corporale; alte active fixe): construcţii; 

2. Acte normative de aprobare indicatori: POR 2007 – 2013, Axa 1, DMI 1.2 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul 
de intervenţie 1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria 
Municipiului Craiova va solicita finanţare nerambursabilă în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe. 

Pentru a putea solicita finanţare în cadrul acestui program, cererea de finanţare trebuie însoţită de 
documente suport printre care şi o documentaţie tehnico-economică întocmită conform prevederilor H.G. 
nr. 28/2008 şi Ghidului solicitantului, cuprinzând expertiză tehnică, raport de audit energetic, DALI, proiect 
tehnic pentru fiecare bloc de locuinţe propus a fi reabilitat.  

Ca urmare a publicării ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 - Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria Municipiului Craiova a desfăşurat o 
amplă acţiune de informare privind implementarea proiectului de eficienţă energetică a blocurilor de 
locuinţe, fiind centralizate date, inclusiv tabele cu acceptul proprietarilor. S-au selecţionat un număr de 
299 de scări de bloc care îndeplinesc condiţiile impuse prin Ghidul solicitantului. 

Pe măsura realizării documentaţiilor tehnice, până în prezent au fost depuse un număr de 5 cereri 
de finanţare, grupate pe zone ale Municipiului Craiova şi în funcţie de cota de participare a asociaţiilor de 
proprietari la finanţarea proiectului. 

După verificarea şi aprobarea de către ADR SV Oltenia a cererilor de finanţare pe fiecare lot şi 
încheierea contractelor de finanţare, urmează a se trece la etapa de implementare a proiectului şi la 
desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru execuţia de lucrări şi dirigenţia de şantier. 

Valoarea totală necesară pentru asistenţă tehnică + execuţie pentru proiectul “Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – EFFECT 30.1.” este conform devizului general al 
investiţiei şi bugetului proiectului depus spre finanţare, de 1.975 mii lei, iar durata de realizare a lucrărilor 
– 6 luni. 
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului precum şi faptul că proiectul se află în etapa 
de evaluare la OI ADR SV Oltenia, suma estimată ca fiind necesară pe parcursul anului 2014, pentru 2 luni 
de execuţie, este de 660 mii lei, asigurată după cum urmează: 

− 250 mii lei - cheltuieli eligibile si neeligibile asigurate de către beneficiar, respectiv UAT Municipiul 
Craiova; 

− 410 mii lei  –  reprezentând finanţarea nerambursabila acordata; 
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Având în vedere cele precizate mai sus, propunem alocarea pe anul 2014 a sumei de 660 mii lei 

pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – EFFECT 30.1.” – Asistenţă tehnică + execuţie, la capitolul 70.02.03.30.56.01. 

4. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
 Valoare totală: 1.975 mii lei 
 Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.56.01 
b) Credite de angajament:  1.975 mii lei 
c) Credite bugetare: 660 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
 

    Anul                   2014             2015 
      Capitolul de cheltuieli     

70.02.03.30.56.01                    660 mii lei             1.315 mii lei 
 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI 

 5. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform DALI  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: documente de proiectare realizate 
6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte. 
 

 
       Director executiv,            Şef Birou, 

           Monica Nastasă                  Alina Roşca 
 

 

 



FP – 59 – 01, vers.01 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr.                           Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                      Primar, 

                                                                                                           Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – EFFECT 20.3.” 
- Asistenţă tehnică + execuţie 

în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi 
alte active corporale; alte active fixe): construcţii; 

2. Acte normative de aprobare indicatori: POR 2007 – 2013, Axa 1, DMI 1.2 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul 
de intervenţie 1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria 
Municipiului Craiova va solicita finanţare nerambursabilă în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe. 

Pentru a putea solicita finanţare în cadrul acestui program, cererea de finanţare trebuie însoţită de 
documente suport printre care şi o documentaţie tehnico-economică întocmită conform prevederilor H.G. 
nr. 28/2008 şi Ghidului solicitantului, cuprinzând expertiză tehnică, raport de audit energetic, DALI, proiect 
tehnic pentru fiecare bloc de locuinţe propus a fi reabilitat.  

Ca urmare a publicării ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 - Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Primăria Municipiului Craiova a desfăşurat o 
amplă acţiune de informare privind implementarea proiectului de eficienţă energetică a blocurilor de 
locuinţe, fiind centralizate date, inclusiv tabele cu acceptul proprietarilor. S-au selecţionat un număr de 
299 de scări de bloc care îndeplinesc condiţiile impuse prin Ghidul solicitantului. 

Pe măsura realizării documentaţiilor tehnice, până în prezent au fost depuse un număr de 5 cereri 
de finanţare, grupate pe zone ale Municipiului Craiova şi în funcţie de cota de participare a asociaţiilor de 
proprietari la finanţarea proiectului. 

După verificarea şi aprobarea de către ADR SV Oltenia a cererilor de finanţare pe fiecare lot şi 
încheierea contractelor de finanţare, urmează a se trece la etapa de implementare a proiectului şi la 
desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru execuţia de lucrări şi dirigenţia de şantier. 

Valoarea totală necesară pentru asistenţă tehnică + execuţie pentru proiectul “Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – EFFECT 20.3.” este conform devizului general al 
investiţiei şi bugetului proiectului depus spre finanţare, de 5.813 mii lei, iar durata de realizare a lucrărilor 
– 12 luni. 
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului precum şi faptul că proiectul se află în etapa 
de evaluare la OI ADR SV Oltenia, suma estimată ca fiind necesară pe parcursul anului 2014, pentru 2 luni 
de execuţie, este de 978 mii lei, asigurată după cum urmează: 

− 400 mii lei - cheltuieli eligibile si neeligibile asigurate de către beneficiar, respectiv UAT Municipiul 
Craiova; 

− 578 mii lei  –  reprezentând finanţarea nerambursabila acordata; 
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Având în vedere cele precizate mai sus, propunem alocarea pe anul 2014 a sumei de 978 mii lei 

pentru obiectivul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – EFFECT 20.3.” – Asistenţă tehnică + execuţie, la capitolul 70.02.03.30.56.01. 

4. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
 Valoare totală: 5.813 mii lei 
 Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.56.01 
b) Credite de angajament:  5.813 mii lei 
c) Credite bugetare: 978 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
 

    Anul                   2014   2015          
      Capitolul de cheltuieli     

70.02.03.30.56.01                    978  mii lei              4.835 mii lei 
 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI 

 5. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform DALI  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: documente de proiectare realizate 
6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte. 
 

 
       Director executiv,            Şef Birou, 

           Monica Nastasă                  Alina Roşca 
 

 

 



 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr…………./………….2014                      Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
           
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
“Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord – Sud – Est a Polului de creştere Craiova, in vederea 

fluidizării traficului in Zona Metropolitana Craiova” (Asistenta tehnica+execuţie ) 
in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 

 
 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi 
alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Acte normative de aprobare indicatori : HCL nr.334/2011 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord – Sud – Est a Polului de creştere 
Craiova, in vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitana Craiova” a fost depus spre finanţare in 
cadrul Axei  prioritare 1, Domeniul major de intervenţie 1.1., proiect cu o valoare totala de  83.919.755,04 
lei, din care 65.160.578,28 lei reprezintă finanţare nerambursabila acordata, suma de 2.661.207,72 lei 
reprezintă contribuţia proprie in proiect a beneficiarului, iar diferenţa de 16.097.969,04 lei reprezintă TVA. 
 Proiectul cuprinde reabilitarea a 3 străzi, respectiv: Bariera Vâlcii, strada Râului (tronson 
cuprins între str. Brestei şi bd. N. Romanescu) si str. Caracal . 
 Valoarea totala aferentă asistenţei tehnice şi execuţiei lucrărilor pentru proiectul “Reabilitarea 
infrastructurii rutiere pe relaţia Nord – Sud – Est a Polului de creştere Craiova, in vederea fluidizării 
traficului in Zona Metropolitana Craiova” este conform devizului general al investiţiei si bugetului 
proiectului de 83.550 mii lei, iar durata de realizare a investiţiei – 18 luni. 
 In data de 24.07.2012 a fost încheiat contractul de finanțare nr.3336/24.07.2012, cod SMIS 
38384, între Ministerul Dezvoltării  Regionale si Turismului, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia si UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului menționat anterior, durata acestuia 
fiind 18 luni. 
        Procedura de achiziție lucrări a fost demarata prin publicarea in SEAP a anunțului de participare 
nr.141793/02.02.2013. 
 In data de 30.10.2013 a fost încheiat contractul de lucrări nr.160722/30.10.2013 între Municipiul 
Craiova în calitate de achizitor şi Asocierea SC TEL DRUM SA – SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL – SC 
IMOB LUX CONSTRUCT SRL – SC GARDEN CENTER GRUP SRL, prin SC TEL DRUM SA lider de asociere, 
contract cu o valoare totală de 49.463.848,00 lei inclusiv TVA şi cu o durată de execuţie a lucrărilor de 18 
luni. 
 De asemenea, în data de 18.09.2013 a fost încheiat contractul de servicii nr.137784/18.09.2013 
între Municipiul Craiova în calitate de achizitor şi SC LUCA WAY SRL in calitate de prestator, pentru servicii 
de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier, contract cu o valoare totală de 111.421,44 lei inclusiv TVA şi cu 
o durată de 18 luni.  



 

Având în vedere contractele încheiate precizate anterior, valoarea totala  necesara pentru 
achitarea contravalorii serviciilor de asistenţă tehnică, a  lucrărilor (inclusiv cotele legale către ISC şi cota 
legala de diverse si neprevăzute) şi publicităţii obligatorii a proiectului, este in suma totala de 55.326 mii 
lei, pe durata de 18 luni a proiectului.  

Astfel, suma necesară pentru anul 2014 pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe 
relaţia Nord – Sud – Est a Polului de creştere Craiova, in vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitana 
Craiova” (Asistenta tehnica+execuţie), pentru 10 luni de execuţie, este de 30.735 mii lei, asigurată după 
cum urmează: 

−   1.400 mii lei - cheltuieli eligibile si neeligibile asigurate de către beneficiar, respectiv UAT 
Municipiul Craiova; 

− 29.335 mii lei  –  reprezentând finanţarea nerambursabila acordata; 
  

4. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala: 55.326 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.03.56.01. 
b) Credite de angajament:  55.326 mii lei 
c) Credite bugetare: 30.735 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul   2013          2014                   2015      
      Capitolul de cheltuieli     

84.02.03.03.56.01.                 75 mii lei    30.735 mii lei       24.516 mii lei     
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate  
 

        Având in vedere cele prezentate anterior,  prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 conform 
cărora în  bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului, 
precum si principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate in cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri 
si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2014, la cap.  84.02.03.03.56.01., a sumei 
de  30.735 mii lei pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Sud – Est a 
Polului de creștere Craiova, în vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitană Craiova” (Asistență 
tehnică+execuție). 

 
5. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului: conform DALI  
 b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI + PT – realizat 100% 
 
 

6. Responsabil de program (proiect) : Marinel Iancu 
 
      Director executiv            Sef Birou 

        Monica Nastasă           Alina Rosca 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr……........…./………….2014                Se aprobă, 
                                                    Ordonator principal de credite, 
                                                                                                                            Primar, 
                                                                                                                Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
“Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova” (Asistenţă tehnică + Execuţie) 

 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 
 
 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr.1/26.01.2012, HCL nr.542/26.09.2013 
3. Necesitate şi oportunitate: 

Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND) contribuind alături de celelalte Programe 
Operaţionale (PO) la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al 
Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi 
socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE. 

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere” are ca 
scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, 
îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.  

Prin H.G. 998/2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol naţional de creştere pentru regiunea 
Oltenia, alături de alte 6 centre urbane (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Timişoara), în care 
se vor realiza cu prioritate investiţii din programele cu finanţare naţională si europeana. 
 Proiectul “Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova” face parte din lista de 
proiecte din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Craiova, urmând a fi depus în 
cadrul Axei prioritare 1, Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană. 

Realizarea acestui proiect va contribui la reducerea emisiilor poluante prin încurajarea folosirii 
mijloacelor de transport ecologice, respectiv: tramvai, autovehicule electrice şi biciclete. Folosirea 
mijloacelor de transport ecologice, respectiv tramvai si biciclete, va contribui la descongestionarea 
traficului, dar şi la reducerea emisiilor poluante, ceea ce va crea premisele unei dezvoltări economice şi 
sociale durabile. 

Necesitatea realizării acestui proiect rezidă din dificultăţile tot mai mari întâmpinate de 
participanţii la traficul rutier in tranzitarea arterelor rutiere ale oraşului şi gradul înalt de poluare. 
Aceste dificultăţi îşi au originea atât în creşterea spectaculoasa a parcului auto rezident in municipiul 
Craiova (respectiv al numărului de autovehicule aparţinând persoanelor fizice juridice), cât şi în 
imposibilitatea modificării corespunzătoare a tramei stradale existente.            

Valoarea totala necesară pentru plata serviciilor de asistenţă tehnică şi execuţia lucrărilor 
(inclusiv cotele legale către ISC, cota legala de diverse si neprevăzute şi publicitatea obligatorie a 
proiectului)  pentru proiectul “Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova” este conform 
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devizului general al investiţiei si bugetului proiectului de 34.911 mii lei, iar durata de realizare a 
investiţiei – 12 luni. 

Procedura de achiziție lucrări a fost demarata prin publicarea in SEAP a anunțului de intenţie 
nr.26558/01.11.2013. 

Având în vedere graficul de activităţi al proiectului precum si principiul prefinanţării şi respectiv 
rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate in cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 
2013, se estimează că pe parcursul anului 2014 suma necesară pentru proiectul “Dezvoltarea 
transportului ecologic în municipiul Craiova” (Asistenţă tehnică + Execuţie), este de 8.733 mii lei, 
aferentă a 3 luni de execuţie, asigurată după cum urmează: 

−   794 mii lei - cheltuieli eligibile si neeligibile asigurate de către beneficiar, respectiv UAT 
Municipiul Craiova; 

− 7.939 mii lei  –  reprezentând finanţarea nerambursabila acordata. 
 

4. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  34.911 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.56.01. 
b) Credite de angajament:   34.911 mii lei 
c) Credite bugetare:  8.733 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

         Anul   2013           2014 
Capitolul de cheltuieli     
84.02.03.02.56.01.          8.733 mii lei            26.178 mii lei 
 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 

Fezabilitate  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 

Fezabilitate 
 

        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 
conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a 
proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2014 
la cap. 84.02.03.02.56.01., a sumei de  8.733 mii lei pentru proiectul “Dezvoltarea transportului 
ecologic în municipiul Craiova” (Asistenţă tehnică + Execuţie). 

 
5. Informaţii nefinanciare 

a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate 
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Mihăiţa Fetoiu 
 
 

Director executiv,            Şef Birou 
       Monica Nastasă           Alina Roşca 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr.                            Se aprobă, 
                                                             Ordonator principal de credite, 
                                                                                                             Primar, 
                                                                                                                     Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” 
(Asistenţă tehnică+execuţie) în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 

Craiova pe anul 2014 
 
 

1. Categoria (constructii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Acte normative de aprobare indicatori:  HCL 348/30.07.2009  si HCL nr. 334/2010 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 UAT Municipiul Craiova a depus spre finanţare în cadrul Axei  prioritare 5, Domeniul major de 
intervenţie 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 finanţare nr. 2174/09.09.2011, cod SMIS 14794, 
între Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 
şi UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului menţionat anterior, durata acestuia fiind de 
37 luni.  
 Valoare totală a proiectului este de 86.066.199,35 lei, din care 30.320.010,23 lei reprezintă 
finanţare nerambursabilă acordată, suma de 39.323.168,20 lei reprezintă contribuţia proprie în proiect a 
beneficiarului, iar diferenţa de 16.423.020,92 lei reprezintă TVA. 
  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 finanţări rambursabile în valoare de 8.323.990 euro în vederea 
asigurării finanţării obiectivului de investiţii 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. 
 In data de 09.05.2012 a fost încheiat între Municipiul Craiova şi SC Project THC SRL, contractul de 
servicii de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier nr.59295/2012, contract cu o valoare de 72.835,81 lei. 
 De asemenea, conform contractului de servicii nr.145265/25.10.2010 încheiat între Municipiul 
Craiova şi SC DRUM CONCEPT SRL – SC ELECTROPROIECT SA – SC PROIECT SA Craiova – SC CRISTALIN 
PROJECT MANAGEMENT SRL, prin SC DRUM CONCEPT SRL lider al asocierii, valoarea asistenţei tehnice din 
partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor este în sumă de 13.529,64 lei. 
 Astfel, valoarea totală necesară pentru asistenţă tehnică + execuţie (inclusiv cotele legale către ISC şi 
cota legala de diverse si neprevăzute) pentru proiectul “Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic 
în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” este conform devizului general al investiţiei, bugetului 
proiectului si contractelor semnate, de 83.055 mii lei pentru întreaga perioadă a proiectului. 
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 Pe parcursul anului 2013 a fost achitată suma totală de 27.644.534,26 lei. 

 Astfel, diferenţa rămasă de achitat pentru anul 2014 este de 55.410 mii lei, asigurată după 
cum urmează: 

− 19.250 mii lei - cheltuieli eligibile si neeligibile asigurate de către beneficiar, respectiv UAT 
Municipiul Craiova, din care 17.250 mii lei asigurat din creditul bancar contractat; 

− 36.160 mii lei  –  reprezentând finanţarea nerambursabila acordata; 
  
 

4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:   83.055 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 67.02.05.03.56.01.; 67.06.03.30.56.01 
b) Credite de angajament:    83.055 mii lei 
c) Credite bugetare:   38.160 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
 

    Anul      2013                     2014           
      Capitolul de cheltuieli     

67.02.05.03.56.01                 8.209 mii lei            38.160 mii lei   
67.06.03.30.56.01         19.436 mii lei     17.250 mii lei   
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate  
 

 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea 
de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor 
proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior, prevederile art. 6, alin (1) din OUG nr. 64/2009 conform 
cărora în  bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului, 
precum şi principiul rambursarii cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri 
si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2014, la cap.  67.02.05.03.56.01., a sumei 
de  38.160 mii lei, şi respectiv la cap. 67.06.03.30.56.01 a sumei de 17.250 mii lei,  pentru proiectul 
“Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” 
(Asistenţă tehnică+execuţie). 
 

5. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 
 
       Director executiv,         Şef Birou, 

           Monica Nastasă                          Alina Roşca 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Birou Management Financiar 
Nr.                                                                                                               Se aprobă 

                                                                                                                  Primar 
                                                                                                                 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 

 Liceul „Traian Vuia” Craiova este partener în cadrul proiectului „Education and Career Guidance – 
Let’s help the students choose a right career!”, alături de: 

- Casa Corpului Didactic Dolj -  cu rol de coordonator, partener principal; 
- Scoala gimnazială „Traian” Craiova; 
- Asociaţia EduFor Craiova. 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Comisiei Europene în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale Lifelong Learning (Învăţare de-a lungul vieţii) - Programul Sectorial Comenius – educaţie 
preuniversitară. Obiectivul general al acestui program este “de a contribui prin învăţare continuă la 
dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, cu o dezvoltare economică 
durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă, precum şi de o mare 
coeziune socială, asigurând în acelaşi timp o bună protecţie a mediului pentru generaţiile viitoare”. În 
special, programul are ca scop promovarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între 
sistemele de educaţie şi de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să 
devină un reper de calitate la nivel mondial. 
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
(a) să contribuie la dezvoltarea învăţării de-a lungul vieţii de calitate şi să promoveze un nivel de 
performanţă ridicat, inovarea şi o dimensiune europeană a sistemelor şi practicilor în domeniu; 
(b) să sprijine realizarea unui spaţiu european al învăţării de-a lungul vieţii; 
(c) să ajute la îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii oportunităţilor de învăţare de-a lungul 
vieţii oferite în cadrul statelor membre; 
(d) să consolideze contribuţia învăţării de-a lungul vieţii la coeziunea socială, la cetăţenia activă, la dialogul 
intercultural, la egalitatea între femei şi bărbaţi şi la împlinirea personală; 
(e) să ajute la promovarea creativităţii, competitivităţii, capacităţii de inserţie socială şi a dezvoltării 
spiritului antreprenorial; 
(f) să contribuie la creşterea participării la învăţarea de-a lungul vieţii a persoanelor de toate vârstele, 
inclusiv a celor cu nevoi speciale şi a grupurilor defavorizate, indiferent de nivelul lor socio-economic; 
(g) să promoveze învăţarea limbilor străine şi diversitatea lingvistică; 
(h) să sprijine dezvoltarea, în domeniul învăţării de-a lungul vieţii, a unor conţinuturi, a unor servicii,  
pedagogii şi practici inovatoare; 
(i) să consolideze rolul învăţării de-a lungul vieţii în crearea unui sentiment de cetăţenie europeană, bazat 
pe înţelegerea şi respectarea drepturilor omului şi a democraţiei, şi să încurajeze toleranţa şi respectul faţă 
de alte popoare şi culturi; 
(j) să promoveze cooperarea în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în toate sectoarele educaţiei şi formării 
în Europa; 
(k) să încurajeze o utilizare optimă a rezultatelor, a produselor şi a proceselor inovatoare şi să facă schimb 
de bune practici în domeniile reglementate de programul de învăţare de-a lungul vieţii în vederea 
îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi formării. 



Proiectul „Education and Career Guidance – Let’s help the students choose a right career!”, nr. de 
referinţă COM-13-PR-04-DJ-RO, are conform contractului de finanţare nr.13/18.09.2013 încheiat între 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Casa 
Corpului Didactic Dolj, o durată de implementare de 2 ani (1 august 2013 – 31 iulie 2015) şi un buget total 
de 52.690 euro, din care 44.517,50 euro reprezintă finanţare nerambursabilă iar diferenţa de 8.172,50 
euro contribuţia proprie la proiect a celor 4 parteneri. 
 Conform Acordului de parteneriat încheiat între Casa Corpului Didactic Dolj, Scoala Gimnazială 
„Traian” Craiova,  Liceul „Traian Vuia” Craiova şi Asociaţia EduFor Craiova, anexă la Contractul de finanţare 
nr.13/18.09.2013, bugetul total ce îi revine Liceului „Traian Vuia” Craiova pentru implementarea 
proiectului, este de 7.880 euro, din care 7.160 euro reprezintă finanţare nerambursabilă iar diferenţa de 
720 euro contribuţia proprie a partenerului (3.197,16 lei la cursul inforeuro de 1 euro = 4,4405 lei din ziua 
semnării contractului de finanţare). 
 Liceul „Traian Vuia” Craiova va avea următoarele responsabilităţi în cadrul proiectului: 

- Va participa la întâlnirile de lucru din cadrul proiectului; 
- Va elabora metodologia de realizare a studiului de cercetare şi instrumentele necesare; 
- Va organiza şi va derula două anchete, va colecta şi interpreta rezultatele acestora; 
- Va stabili concluziile studiului şi va elabora raportul de cercetare; 
- Va găzdui participanţii la activitatea de job shadowing în regiunea parteneră; 
- Va furniza participanţi la activitatea de job shadowing în regiunea parteneră; 
- Va furniza cadre didactice care să urmeze programul de formare, care să îl disemineze şi valorizeze 

în şcolile proprii; 
- Va participa la organizarea conferinţelor pentru promovarea proiectului şi diseminarea acestuia; 
- Va participa la distribuirea ghidului de educare şi orientare în carieră a elevilor; 
- Va contribui la promovarea site-ului proiectului; 
- Va furniza resursele umane pentru implementarea proiectului: expert studiu cercetare, 

coordonator job shadowing, cel puţin câte un profesor din fiecare arie curriculară + învăţământ 
primar pentru derularea stagiilor de job shadowing în Romania şi Turcia. 

 Prin adresa nr. 6747/20.11.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
173175/20.11.2013, Liceul „Traian Vuia” Craiova solicita sprijinul Consiliului Local al Municipiului Craiova 
pentru susţinerea financiară a sumei de 720 euro, necesară pentru asigurarea contribuţiei proprii în cadrul 
proiectului mai sus menţionat.  

 Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicata, art. 6 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, art. 19 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta notă de 
fundamentare  propunem cuprinderea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova pe anul 2014, la capitolul 65.02.04.02 – Învăţământ, Cod 56.15,  a sumei de  4 mii 
lei reprezentând contribuţia proprie a Liceului „Traian Vuia” Craiova  în calitate de partener în cadrul 
proiectului „Education and Career Guidance – Let’s help the students choose a right career!”. 
  
 
                     Director executiv                                            Şef Birou 

                Monica Nastasă                                            Alina Roşca       
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Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Birou Management Financiar 
Nr.                                                                                                                                  Se aprobă 
                                                                                                                           Primar 

                                                                                                                             Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 

 Scoala Gimnazială „Traian” Craiova este partener în cadrul proiectului „Education and Career 
Guidance – Let’s help the students choose a right career!”, alături de: 

- Casa Corpului Didactic Dolj -  cu rol de coordonator, partener principal; 
- Liceul „Traian Vuia” Craiova; 
- Asociaţia EduFor Craiova. 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Comisiei Europene în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale Lifelong Learning (Învăţare de-a lungul vieţii) - Programul Sectorial Comenius – educaţie 
preuniversitară. Obiectivul general al acestui program este “de a contribui prin învăţare continuă la 
dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, cu o dezvoltare economică 
durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă, precum şi de o mare 
coeziune socială, asigurând în acelaşi timp o bună protecţie a mediului pentru generaţiile viitoare”. În 
special, programul are ca scop promovarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între 
sistemele de educaţie şi de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să 
devină un reper de calitate la nivel mondial. 
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
(a) să contribuie la dezvoltarea învăţării de-a lungul vieţii de calitate şi să promoveze un nivel de 
performanţă ridicat, inovarea şi o dimensiune europeană a sistemelor şi practicilor în domeniu; 
(b) să sprijine realizarea unui spaţiu european al învăţării de-a lungul vieţii; 
(c) să ajute la îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii oportunităţilor de învăţare de-a lungul 
vieţii oferite în cadrul statelor membre; 
(d) să consolideze contribuţia învăţării de-a lungul vieţii la coeziunea socială, la cetăţenia activă, la dialogul 
intercultural, la egalitatea între femei şi bărbaţi şi la împlinirea personală; 
(e) să ajute la promovarea creativităţii, competitivităţii, capacităţii de inserţie socială şi a dezvoltării 
spiritului antreprenorial; 
(f) să contribuie la creşterea participării la învăţarea de-a lungul vieţii a persoanelor de toate vârstele, 
inclusiv a celor cu nevoi speciale şi a grupurilor defavorizate, indiferent de nivelul lor socio-economic; 
(g) să promoveze învăţarea limbilor străine şi diversitatea lingvistică; 
(h) să sprijine dezvoltarea, în domeniul învăţării de-a lungul vieţii, a unor conţinuturi, a unor servicii,  
pedagogii şi practici inovatoare; 
(i) să consolideze rolul învăţării de-a lungul vieţii în crearea unui sentiment de cetăţenie europeană, bazat 
pe înţelegerea şi respectarea drepturilor omului şi a democraţiei, şi să încurajeze toleranţa şi respectul faţă 
de alte popoare şi culturi; 
(j) să promoveze cooperarea în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în toate sectoarele educaţiei şi formării 
în Europa; 
(k) să încurajeze o utilizare optimă a rezultatelor, a produselor şi a proceselor inovatoare şi să facă schimb 
de bune practici în domeniile reglementate de programul de învăţare de-a lungul vieţii în vederea 
îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi formării. 



Proiectul „Education and Career Guidance – Let’s help the students choose a right career!”, nr. de 
referinţă COM-13-PR-04-DJ-RO, are conform contractului de finanţare nr.13/18.09.2013 încheiat între 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Casa 
Corpului Didactic Dolj, o durată de implementare de 2 ani (1 august 2013 – 31 iulie 2015) şi un buget total 
de 52.690 euro, din care 44.517,50 euro reprezintă finanţare nerambursabilă iar diferenţa de 8.172,50 
euro contribuţia proprie la proiect a celor 4 parteneri. 
 Conform Acordului de parteneriat încheiat între Casa Corpului Didactic Dolj, Scoala Gimnazială 
„Traian” Craiova,  Liceul „Traian Vuia” Craiova şi Asociaţia EduFor Craiova, anexă la Contractul de finanţare 
nr.13/18.09.2013, bugetul total ce îi revine Scolii Gimnaziale „Traian” Craiova pentru implementarea 
proiectului, este de 7.880 euro, din care 7.160 euro reprezintă finanţare nerambursabilă iar diferenţa de 
720 euro contribuţia proprie a partenerului (3.197,16 lei la cursul inforeuro de 1 euro = 4,4405 lei din ziua 
semnării contractului de finanţare). 
 Scoala Gimnazială „Traian” Craiova va avea următoarele responsabilităţi în cadrul proiectului: 

- Va participa la întâlnirile de lucru din cadrul proiectului; 
- Va elabora metodologia de realizare a studiului de cercetare şi instrumentele necesare; 
- Va organiza şi va derula două anchete, va colecta şi interpreta rezultatele acestora; 
- Va stabili concluziile studiului şi va elabora raportul de cercetare; 
- Va găzdui participanţii la activitatea de job shadowing în regiunea parteneră; 
- Va furniza participanţi la activitatea de job shadowing în regiunea parteneră; 
- Va furniza cadre didactice care să urmeze programul de formare, care să îl disemineze şi valorizeze 

în şcolile proprii; 
- Va participa la organizarea conferinţelor pentru promovarea proiectului şi diseminarea acestuia; 
- Va participa la distribuirea ghidului de educare şi orientare în carieră a elevilor; 
- Va contribui la promovarea site-ului proiectului; 
- Va furniza resursele umane pentru implementarea proiectului: expert studiu cercetare, 

coordonator job shadowing, cel puţin câte un profesor din fiecare arie curriculară + învăţământ 
primar pentru derularea stagiilor de job shadowing în Romania şi Turcia. 

 Prin adresa nr. 2390/20.11.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
170069/20.11.2013, Scoala Gimnazială „Traian” Craiova solicita sprijinul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pentru susţinerea financiară a sumei de 720 euro, necesară pentru asigurarea contribuţiei proprii 
în cadrul proiectului mai sus menţionat.  

 Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicata, art. 6 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, art. 19 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta notă de 
fundamentare  propunem cuprinderea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova pe anul 2014, la capitolul 65.02.04.01 – Învăţământ, Cod 56.15,  a sumei de  4 mii 
lei reprezentând contribuţia proprie a Scolii Gimnaziale „Traian” Craiova  în calitate de partener în 
cadrul proiectului „Education and Career Guidance – Let’s help the students choose a right career!”. 
  
 
 
                     Director executiv                                            Şef Birou 

                Monica Nastasă                                            Alina Roşca       
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Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr……...…./………….2014                           Se aprobă, 
                                                    Ordonator principal de credite, 
                                                                                                          Primar, 

                                                                                                                     Lia  Olguţa Vasilescu 
 
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova este partener în proiectul cu titlul „Dezvoltare 
profesională în 3 paşi – informare, consiliere, practică”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007-2013, Axa prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 -  „Tranziţia de la şcoală la viaţa 
activă”,.  

În data de 16.12.2011 a fost semnat Acordul de parteneriat nr. 16125 între SC STEF MANAGEMENT 
CONSULTING S.R.L., în calitate de lider de parteneriat şi Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova, în calitate 
de partener 1, cu o durată de 30 de luni şi având ca obiect stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener în 
vederea implementării proiectului „Dezvoltare profesională în 3 paşi – informare, consiliere, practică”.  

Conform acestui Acord, valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului 
este, pentru liderul de parteneriat, în valoare de 1.198.432,00 lei, iar pentru partenerul 1, respectiv 
Colegiul Naţional „Elena Cuza”, 624.188 lei. De asemenea, partenerii sunt de acord să asigure contribuţia la 
acest proiect după cum urmează: liderul de parteneriat cu suma de 59.921,60 lei, iar partenerul 1 cu suma 
de 31.209,40 lei.  

 Data de finalizare a proiectului este luna iunie 2014. 
 Prin adresa nr. 36/08.01.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.1983/08.01.2014 

Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova solicită cuprinderea, în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova pe anul 2014, a sumei de 70 mii lei, sumă reprezentând finanţare 
nerambursabila ce urmează a fi încasată pe parcursul anului 2014. 

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea 
215/23.04.2001 a administraţiei publice locale republicata, Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice 
locale, art.6, alin.1 din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014, la capitolul 65.02.04.02 – Învăţământ, 
Cod 56.02 a sumei de 70 mii lei, reprezentând: 

- 56.02.01 - 8 mii lei, reprezentând cheltuieli ce vor fi efectuate de către Colegiul Naţional „Elena 
Cuza” din finanţarea nerambursabilă ce urmează a-i fi acordată din Bugetul Naţional în anul 2014; 

- 56.02.02 - 61 mii lei, reprezentând cheltuieli ce vor fi efectuate de către Colegiul Naţional „Elena 
Cuza” din finanţarea nerambursabilă ce urmează a-i fi acordată din Fondul Social European în anul 
2014; 

- 56.02.03 - 1 mii lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ce vor fi efectuate de către Colegiul Naţional 
„Elena Cuza” în anul 2014. 

      
             Director executiv,                                            
                      Monica Nastasă                      Şef Birou, 

                  Alina Roşca 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr.                               Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                         Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

Reabilitare si modernizare la Colegiul National Elena Cuza  
– corp principal de cladire si teren de sport – 

proiectare (Reactualizare DALI+PT+PAC+ DDE) 
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 

 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe 

2. Acte normative de aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Proiectul “Reabilitare si modernizare Colegiul National <Elena Cuza>” a fost   depus si 
finantat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa nr. 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă”. 
 Astfel, in data de 02.07.2009 a fost semnat contractul de finantare nr. 425 cu o valoare totala 
de 10.338.312,48 lei, din care 8.400.432,60 lei a reprezentat finantare nerambursabila acordata, 
suma de 302.361,40 lei - contributia proprie in proiect a beneficiarului, iar diferenta de 
1.635.518,48 lei - TVA rambursat de la bugetul de stat. 
 Prin contractul de finantare mai susmentionat au fost reabilitate 3 corpuri: 

- Aripa laterala corp principal 
- Aripa centrala corp principal 
- Internat 

 Conform adresei CN Elena Cuza nr.4804/09.12.2013, înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova cu nr.185729/09.12.2013, şi respectiv adresei nr.43/08.01.2014, CN Elena Cuza ne 
comunică faptul că doreste depunerea unui nou proiect in cadrul Programului Operaţional Regional  
pentru reabilitarea corpului principal de cladire si a  terenului de sport, si solicita sprijinul CL 
Craiova in vederea asigurarii sumei necesare pentru reactualizarea DALI si elaborarea proiectului 
tehnic.  
 Valoarea estimativă, necesară pe parcursul anului 2014 pentru Reabilitare si modernizare la 
Colegiul National Elena Cuza – corp principal de cladire si teren de sport – proiectare 
(Reactualizare DALI+PT+PAC+ DDE) va fi, conform adresei CN Elena Cuza nr.43/2014, de 525 
mii lei. 
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4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:   525 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.56.01 
b) Credite de angajament:  525 mii lei 
c) Credite bugetare:   525 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 
 

    Anul      2014      
      Capitolul de cheltuieli     

65.02.04.02.56.01               525 mii lei  
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI  

   
        Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta notă de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2014, la cap.  65.02.04.02.56.01, a sumei de  525 mii lei pentru proiectul  Reabilitare si 
modernizare la Colegiul National Elena Cuza – corp principal de cladire si teren de sport – 
proiectare (Reactualizare DALI+PT+PAC+ DDE). 

 
5. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului: conform DALI 
 b. Stadiul fizic al obiectivelor:  

 
6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte 

 
 
 
       Director executiv,          

           Monica Nastasă                        Sef Birou 
              Alina Rosca 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. 11202/    .01.2014                     Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 

                                                                                                   Primar, 
                                                                                                       Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 

investiţii “Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova” 
(Asistenţă tehnică+execuţie) 

 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Mun. Craiova pe anul 2014 
 

1. Categoria (construcţii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatură birotică si alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr. 471/2010  
3. Necesitate şi oportunitate: 
Proiectul “Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova” este finanţat 

prin Programul Operational Regional (POR) 2007-2013, Axa  prioritară 1, Domeniul major 
de intervenţie 1.1.  

Pentru implementarea proiectului, s-a încheiat contractul de finanţare nr. 
3185/22.06.2012, cod SMIS 38624, între Ministerul Dezvoltarii  Regionale şi Turismului, 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova cu o 
durata de 36 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 76.079.005,88 lei. Valoarea 
eligibilă a proiectului de 61.480.625 lei va fi suportată în proporţie de 2% de la bugetul 
local, iar 98% va fi cofinanţată astfel: 80,35% din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala (FEDR) şi 17,65% de la bugetul de stat. Valoarea TVA aferent chletuielilor 
eligibile este de 14.598.380,88 lei şi se va rambursa de la bugetul de stat. 

Contractul de execuţie de lucrări a fost semnat în luna septembrie 2013, iar ordinul de 
începere a lucrărilor a fost dat în data de 15.10.2013. În cursul anului trecut s-au efectuat 
cheltuieli în sumă de 12.600 mii lei din care s-au achitat avize pentru efectuarea de lucrări 
suplimentare, broşurile pentru publicitatea proiectului, avansul de 15% din valoarea 
contractului de lucrări, facturile de lucrări pentru lunile octombrie şi noiembrie, serviciile de 
dirigenţie de şantier şi asistenţă tehnică din partea proiectantului. 

Având în vedere graficul de activităţi al proiectului corelat cu resursele disponibile la 
bugetul local, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în 
cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, conform art. 6, alin (1) din O.U.G. 
nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de 
credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor 
proprii...”, propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  pe anul 2014, la cap.  70.02.50.56.01., a sumei de  56.900 mii lei 
pentru proiectul “Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova” 
(Asistenta tehnica+executie). 

3. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
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Valoare totala:  56.900 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 70.02.50.56.01. 
b) Credite de angajament:   56.900 mii lei 
c) Credite bugetare:  56.900 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul                2014        2015 
           56.900 mii lei 13.935 mii lei 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI 

aprobat, întocmit de S.C. PROIECT Craiova S.A.  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI 

aprobat, întocmit de S.C. PROIECT Craiova S.A. 
 

4. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform DALI aprobat, întocmit de S.C. PROIECT Craiova S.A. 
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100%, execuţie lucrări 6% 

 

5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

          Monica Nastasă           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  insp. Elena Petrişor 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr. 11501/____.01.2014          Se aprobă 
                       Ordonator principal de credite 
           Primar, 
                 Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Centru multifuncţional Craiova – Pavilion Central” - execuţie 
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Act normativ aprobare indicatori:  HCL 311/2008 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: 

Proiectul “Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central” este finanţat prin 
Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 4 -  ''Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local''. Aceasta axă vizează crearea şi dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor, de importanţă regională şi locală, cât şi sprijinirea iniţiativelor 
antreprenoriale regionale şi locale care să faciliteze crearea de noi locuri de muncă şi creşterea 
economică durabilă.  

Pentru implementarea proiectului menţionat anterior, în data de 25.08.2010 a fost încheiat 
contractul de finanţare nr. 808/25.08.2010, cod SMIS 3766, între Ministerul Dezvoltării  
Regionale şi Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi UAT 
Municipiul Craiova cu o durată de 43 luni. Conform contractului, modificat prin acte adiţionale, 
valoarea totală a proiectului este de 86.770.371,58 lei. Valoarea eligibilă a proiectului de 
64.932.427,66 lei va fi suportată în proporţie de 50% de la bugetul local, iar 50% va fi cofinanţată 
astfel: 86,73%  din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 13,27% de la bugetul de 
stat. Valoarea TVA este de 16.147.484,63 lei, din care TVA aferent cheltuielilor neeligibile 
563.701,99 lei. Pentru a asigura fondurile necesare de la bugetul local a fost contractat un credit 
extern din care, pentru acest proiect, s-a aprobat suma de 11.676.010 euro. 
 În luna octombrie 2013, s-a efectuat recepţia obiectivului de investiţii, cheltuielile 
efectuate până în prezent atât din bugetul local şi din creditul extern, cât şi din fonduri 
nerambursabile fiind în sumă de 81.773.442,14 lei. 
 La începutul anului 2014 este programată efectuarea de lucrări suplimentare pentru 
amenajarea în incinta clădirii a unei săli de conferinţă cu posibilitatea de proiecţie multimedia în 
valoarea estimată de 1.050 mii lei. 
        Având în vedere cele prezentate anterior, prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă conform căruia “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite 
ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”, 
precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2014, la 
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cap. 80.02.01.30.56.01. a sumei de 1.050 mii, pentru proiectul “Centru Multifuncţional 
Craiova – Pavilion Central” – asistenţă tehnică + execuţie. 

 
4. Informaţii financiare 

a. Valoarea totală  şi capitolul de cheltuieli: 
         Valoare totala  : 85.856  mii lei 
         Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.30.56.01 
                       80.06.01.10.56.01 
b. Creditele de angajament:     85.856 mii lei 
c. Creditele bugetare:      1.050 mii lei 
d. Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 

          2010          2011               2012           2013  2014 
80.02.01.30.56.01 611 mii lei   5.599 mii lei   13.274 mii lei       10.686 mii lei 1050 
80.06.01.10.56.01                    15.507 mii lei   33.066 mii lei        3.020 mii lei 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate elaborat de SC Consilier Construct SA, aprobat prin HCL nr. 311/27.11.2008 

f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate elaborat de SC Consilier Construct SA, aprobat prin HCL nr. 311/27.11.2008 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate elaborat de SC Consilier 

Construct SA, aprobat prin HCL nr. 311/27.11.2008 
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF, PT – realizat 100%, execuţie lucrari 99 % 

6. Responsabil de program (proiect) : Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 

Director executiv, 
   Monica Nastasă     
           Sef Birou, 
        Alina Roşca 

                Întocmit,  
         Insp. Elena Petrişor 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                              Se aprobă 
Nr.             /     .01.2014                   Ordonator principal de credite 
           Primar, 
                      Lia - Olguța Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Camin Cultural nr. 1 Pieleşti Comuna Pielești 
(asistenţă tehnică+execuţie) în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): construcţii 
2. Acte normative de aprobare indicatori :   
3. Necesitate şi oportunitate: 
 
 

 Proiectul Reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu face 
parte din lista proiectelor incluse în Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere” si este în 
Parteneriat intre Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova si Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Pieleşti 

 
 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea si diversificarea numarului 
activitatilor sociale prin reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea Caminului Cultural nr. 1 
Pielesti, contribuind astfel la dezvoltarea Zonei Metropolitane Craiova. 

Proiectul cuprinde si urmatoarele obiective specifice, care reies din realizarea activitatilor 
din cadrul proiectului si anume: 

• Imbunatațirea infrastructurii socio-culturale din comuna Pielesti prin consolidarea si 
extinderea Caminului Cultural nr. 1 Pielești 810 mp (1150 – 340) a suprafetei 
desfasurate. 

• Creşterea eficienţei energetice prin dotarea cladirii cu centrală termică performantă. 

• Crearea unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor socio-culturale si artistice 
in cadrul comunei Pielesti prin dotarea salii de spectacole cu videoproiector, ecran de 
proiecţie, DVD player, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, lumini. 

• Menținerea si promovarea tradițiilor populare autentice prin susținerea Ansamblului 
Folcloric „Alunelul” al Caminului Cultural din comuna Pielești. 
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• Cresterea gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala prin realizarea 
unei expozitii permanente de arta populara în care vor fi expuse costume populare, 
ţesături, un război de ţesut şi instrumentele specifice acestuia, diverse obiecte casnice 
tradiţionale 
 

Reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea Caminului Cultural nr. 1 Pielești este o 
inițiativa  importanta ce va contribui la dezvoltarea comunei Pielești prin amenajarea unui spațiu de 
promovare si pastrare a traditiilor locale si prin care se va crea o imagine pozitivă pentru zona 
metropolitană, atât din punct de vedere cultural cât și economic. 

În acest sens, a fost semnat contractul de finanţare nr. 3568 în data de 04.12.2012 cu 
M.D.R.T. şi Agenţia de Dezvoltare Regională SV Oltenia. Valoarea totală a proiectului este de 
3.183.737,24 lei din care valoarea neeligibilă este în suma de 63.244 lei, valoarea eligibilă a 
proiectului este in sumă de 2.509.021 lei și T.V.A în sumă de 611.472,24 lei  
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, suma estimată ca necesară pentru plăţi 
pe anul 2014 este de 3.013 mii lei, propusă a fi prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 

3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 3.183 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.07.56.01 
b) Credite de angajament:  3183 mii lei 
c) Credite bugetare: 3.013 mii lei 

              Anul                           2014                     
      Capitolul de cheltuieli     

67.02.03.07.56.01                                            3.013  mii lei         
 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de  
Fezabilitate şi Proiect Tehnic 

           f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:  
 
 

 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 modificată şi completată prin OUG nr.121/2011 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergentă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite al bugetului local 
se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior, prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009  
modificată şi completată prin OUG nr.121/2011, conform cărora în  bugetul local trebuie să se 
cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării 
cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, 
prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2014, la cap.  67.02.03.07.56.01 a sumei de  
1.108 mii lei pentru proiectul Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Camin Cultural nr. 1 
Pieleşti Comuna Pielești  (asistenţă tehnică+execuţie). 
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4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 
5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 

 
Director executiv, Şef Birou, 
Monica Nastasă Alina Roşca 

  
 
 

Întocmit, 
 Insp. Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2014                     Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 

                                                                                                   Primar, 
                                                                                                    Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 
investiţii “ Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de 
Creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitana Craiova” 

(Asistenta tehnica+executie) 
 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 

anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): Construcţii 

2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr. 336/2010  
3. Necesitate şi oportunitate: 

În data de 09.09.2011 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 2172, cod SMIS 28413, între  
Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest 
Oltenia şi UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului, durata acestuia fiind de 28 
luni. Valoarea totală a proiectului este de 64.110.207,88 lei, din care 46.815.165,46 lei reprezintă 
finanţare nerambursabilă acordată, suma de 955.411,54 lei reprezintă contribuţia proprie in proiect a 
beneficiarului, iar 11.310.017,28 lei reprezintă TVA. 

Valoarea totala necesara pentru asistenta tehnica + execuţie este, conform devizului general  
al investiţiei si bugetului proiectului, de 63.276 mii lei, iar termenul de realizare al investiţiei - 18 
luni. 

Având in vedere stadiul licitatiei lucrarilor, graficul de activităţi al proiectului precum şi  
principiul prefinanţării si respectiv rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate in cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, se estimeaza ca pe parcursul anului 2014 vor fi 
executate si decontate lucrări in valoare de 3.000 mii lei 
       4. Informatii financiare: 

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  63.276 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.03.56.01. 
b) Credite de angajament:   63.276 mii lei 
c) Credite bugetare:  3.000 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul               2013                     2014  2015 
           42.164 mii lei        3.000 mii lei      18.112 mii lei 
           
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 

Fezabilitate f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu 
de Fezabilitate. 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
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        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 
64/2009 conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării 
valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele 
finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de 
fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  pe anul 2014, la cap.  84.02.03.03.56.01., a sumei de  3.000 mii lei 
pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de 
Creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitana Craiova” (Asistenţă 
tehnică + executie). 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Mihăiţă Fetoiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

          Monica Nastasa           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Radulescu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                              Se aprobă 
Nr.             /     .01.2014                   Ordonator principal de credite 
           Primar, 
                      Lia - Olguța Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin Argetoianu” in Comuna Breasta (asistenţă 
tehnică+execuţie) în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): construcţii 
2. Acte normative de aprobare indicatori :   
3. Necesitate şi oportunitate: 
 

 Proiectul Reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu face 
parte din lista proiectelor incluse în Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere” ” si este în 
Parteneriat intre Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova si Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Pieleşti 

 
Obiectivul general al proiectului „Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin 

Argetoianu” in Comuna Breasta presupune cresterea calitatii vietii socio-culturale prin dezvoltarea 
infrastructurii locale si regionale si ridicarea lor la standarde europene, diminuându-se totodată 
disparitățile inter-regionale la nivelul  Zonei Metropolitane Craiova. 

 
     Reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu reprezinta o 

masura esentiala pentru dezvoltarea infrastructurii socio-culturale, actiune prin intermediul careia 
Comuna Breasta va beneficia de o dezvoltare a activitatilor sociale si culturale, de un spatiu modern 
de prezentare si promovare a traditiilor locale, lucruri care conduc la sporirea competitivitatii 
culturale dar si economice. 

În acest sens, a fost semnat contractul de finanţare nr. 3585 în data de 20.12.2012 cu 
M.D.R.T. şi Agenţia de Dezvoltare Regională SV Oltenia. Valoarea totală a proiectului este de 
737.609,40 lei din care valoarea neeligibila este in suma de 4.360 lei, valoarea eligibila a proiectului 
este in sumă de 591.605 lei și T.V.A în suma de 141.644,40  
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, suma estimată ca necesară pentru plăţi 
pe anul 2014 este de 643 mii lei, propusă a fi prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
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3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 738 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.07.56.01 
b) Credite de angajament:  738 mii lei 
c) Credite bugetare: 643 mii lei 

              Anul                      2014                                      
      Capitolul de cheltuieli     

67.02.03.07.56.01                                        643 mii lei         
 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de  
Fezabilitate şi Proiect Tehnic 

           f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform ACB  
 

 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 modificată şi completată prin OUG nr.121/2011 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergentă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite al bugetului local 
se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior, prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009  
modificată şi completată prin OUG nr.121/2011, conform cărora în  bugetul local trebuie să se 
cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării 
cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, 
prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 2013, la cap.  67.02.03.07.56.01 a sumei de  
241 mii lei pentru proiectul Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin Argetoianu 
comuna Breasta(asistenţă tehnică+execuţie). 

 
4. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 
5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 

 
 
 
 

Director executiv, Şef Birou, 
Monica Nastasă Alina Roşca 

  
 
 

Întocmit, 
 Insp. Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2014               Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                               Primar, 
                                                                                                    Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 

investiţii “Centrul de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova” (asistenta 
tehnica+executie) 

 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 
anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): Construcţii 
2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr.28/05.01.2008 
3. Necesitate şi oportunitate: 

Prin H.G. nr. 998/27.08.2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol naţional de creştere, 
singurul din regiunea Sud – Vest Oltenia, alături de alţi 6 poli naţionali, respectiv: Braşov, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Timişoara. 
 În baza aceleeaşi hotărâri, pentru finanţarea polilor naţionali de creştere se alocă un 
procent de până la 50% din sursele financiare ale Axei prioritare 1, astfel că municipiul 
Craiova va beneficia de aproximativ 100 milioane Euro pentru finanţarea proiectelor de 
regenerare urbană. 
 În vederea accesării fondurilor alocate în cadrul acestei axe prioritare, polii naţionali 
de creştere, printre care şi municipiul Craiova trebuie să dezvolte Planuri integrate de 
dezvoltare urbană în trei „domenii de intervenţie”: 
1. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv transportul urban; 
2. Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
3. Reabilitarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale 
 Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea sistemului de sprijinire a afacerilor prin 
asigurarea condiţiilor necesare dezvoltarii culturii antreprenoriale la nivelul zonei 
metropolitane Craiova. Accentul se pune pe sectorul IMM, atît ca unităţi găzduite de către 
Centru, cât şi ca beneficiari ai serviciilor prin care se atinge „excelenţa în afaceri”.   . 
 Valoarea totală a proiectului este de 4.518.068,80 lei conform contractului de finantare 
nr.3377/28.08.2012, cod SMIS 37666, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii  Regionale si 
Turismului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul 
Craiova cu o durata de 19 luni. Valoarea eligibilă a proiectului de 3.507.020,00 lei va fi 
suportată în proporţie de 50% de la bugetul local, iar 50% va fi cofinanţată astfel: 41%  din 
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) şi 9% de la bugetul de stat. 
 Având în vedere graficul de lucrari al proiectului, suma necesară pentru plati fiind 
astfel de 430 mii lei, asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.      
4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  4.519 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.30 
b) Credite de angajament:   4.519 mii lei 
c) Credite bugetare:  430 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
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    Anul      2013                   2014                           2015   
     3.910 mii lei        430 mii lei               179 mii lei  
 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 

Fezabilitate  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 

Fezabilitate. 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 
conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a 
proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2014, la cap.  80.02.01.30, a sumei de  430 mii lei pentru proiectul “Centrul de dezvoltare 
tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova” (asistenta tehnica+executie) 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Cristiana Ghitalau 
 
 
 
 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

           Monica Nastasa           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Radulescu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2014                     Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 

                                                                                                   Primar, 
                                                                                                    Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 
investiţii “Centrul de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare” 

(Asistenta tehnica + Executie) 
 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 

anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): Construcţii 

2. Act normative aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate: 

Prin H.G. nr. 998/27.08.2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol naţional de creştere, 
singurul din regiunea Sud – Vest Oltenia, alături de alţi 6 poli naţionali, respectiv: Braşov, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Timişoara. 
 În baza aceleeaşi hotărâri, pentru finanţarea polilor naţionali de creştere se alocă un 
procent de până la 50% din sursele financiare ale Axei prioritare 1, astfel că municipiul 
Craiova va beneficia de aproximativ 100 milioane Euro pentru finanţarea proiectelor de 
regenerare urbană. 
 În vederea accesării fondurilor alocate în cadrul acestei axe prioritare, polii naţionali 
de creştere, printre care şi municipiul Craiova trebuie să dezvolte Planuri integrate de 
dezvoltare urbană în trei „domenii de intervenţie”: 
1. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv transportul urban; 
2. Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
3. Reabilitarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale 
 Proiectul are ca obiectiv general consta in imbunatatirea infrastructurii si sistemului de 
sprijinire a afacerilor prin asigurarea condiţiilor optime necesare dezvoltarii firmelor care 
activează în domeniul Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) cu potenţial de a 
constitui o aglomerare de firme de tip cluster inovativ la nivelul zonei metropolitane Craiova.    
 În data de 29,10,2012 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 3530, cod SMIS 
39958, între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Vest Oltenia şi UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului, 
durata acestuia fiind de 17 luni. Valoarea totală a proiectului este de 4.162.697,60 lei, din 
care 1.576.245 lei reprezintă finanţare nerambursabilă acordată, suma de 1.829.855 lei 
reprezintă contribuţia proprie in proiect a beneficiarului, iar 756.597,60 lei reprezintă TVA.
 Având în vedere graficul de lucrari al proiectului este nevoie de 1.336 mii lei, sumă 
asigurată integral din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova.       
4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  4.163 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.09 
b) Credite de angajament:   4.163 mii lei 
c) Credite bugetare:  1.336 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
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    Anul               2013                         2014    2015 
           79 mii lei               1.336 mii lei         2.748 mii lei 
 
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 

Fezabilitate  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 

Fezabilitate. 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 
conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a 
proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2014, la cap.  80.02.01.09, a sumei de  1.336 mii lei pentru proiectul “Centrul de sprijin al IMM-
urilor si institutelor de cercetare si inovare”( Asistenta tehnica + Executie) 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Grigorie Alisa 
 
 
 
 
 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

          Monica Nastasa           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Radulescu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2014                     Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 

                                                                                                   Primar, 
                                                                                                    Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 
investiţii “Centrul de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare” 

(Proiectare) 
 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 

anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): Construcţii 

2. Act normative aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate: 

Prin H.G. nr. 998/27.08.2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol naţional de creştere, 
singurul din regiunea Sud – Vest Oltenia, alături de alţi 6 poli naţionali, respectiv: Braşov, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Timişoara. 
 În baza aceleeaşi hotărâri, pentru finanţarea polilor naţionali de creştere se alocă un 
procent de până la 50% din sursele financiare ale Axei prioritare 1, astfel că municipiul 
Craiova va beneficia de aproximativ 100 milioane Euro pentru finanţarea proiectelor de 
regenerare urbană. 
 În vederea accesării fondurilor alocate în cadrul acestei axe prioritare, polii naţionali 
de creştere, printre care şi municipiul Craiova trebuie să dezvolte Planuri integrate de 
dezvoltare urbană în trei „domenii de intervenţie”: 
1. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv transportul urban; 
2. Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
3. Reabilitarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale 
 Proiectul are ca obiectiv general consta in imbunatatirea infrastructurii si sistemului de 
sprijinire a afacerilor prin asigurarea condiţiilor optime necesare dezvoltarii firmelor care 
activează în domeniul Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) cu potenţial de a 
constitui o aglomerare de firme de tip cluster inovativ la nivelul zonei metropolitane Craiova.    
 Valoarea totală estimată a contractului este de 77 mii lei exclusiv TVA, conform 
contractului de servicii nr.103657/12.07.2011, plata serviciilor urmand a se efectua pe 
parcursul executiei lucrarilor. 
 Pe parcursul anului 2012 s-au efectuat plăţi în valoare de 35.135,52 lei astfel: 415,52 
lei reprezentând contravaloare avize şi 34.720,00 lei reprezentând contravaloare Studiu de 
fezabilitate  şi Plan de afaceri. 
 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, diferenţa de plată pentru 
achitarea  proiectării, astfel este nevoie de 42 mii lei, sumă asigurată integral din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova.       
4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  77 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.09 
b) Credite de angajament:   77 mii lei 
c) Credite bugetare:  42 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 
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    Anul               2013                     2014   
           35 mii lei               42 mii lei  
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 

Fezabilitate  
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 

Fezabilitate. 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 
conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării valorii totale a 
proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2014, la cap.  80.02.01.09, a sumei de  42 mii lei pentru proiectul “Centrul de sprijin al IMM-
urilor si institutelor de cercetare si inovare”(Proiectare) 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Grigorie Alisa 
 
 
 
 
 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

      Monica Nastasa           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Radulescu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                             Se aprobă 
Nr. 11572 /     .01.2014                        Ordonator principal de credite 
           Primar 
                Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Business Center Sud Craiova” (asistenta tehnica+executie) în Bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): constructii 
2. Acte normative de aprobare indicatori :  H.C.L. nr. 356/2011 
3. Necesitate şi oportunitate: 
 Proiectul “Business Center Sud Craiova” face parte din lista proiectelor incluse in Planul 
Integrat de dezvoltare urbana al polului de crestere Craiova cofinanţate prin intermediul 
Programului Operational Regional 2007 – 2013 pentru Romania, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1. – Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, din Fondul European de Dezvoltare Regională, unul din 
fondurile structurale ale Uniunii Europene. 

Proiectul are ca obiectiv general consta in imbunatatirea infrastructurii si sistemului de 
sprijinire a afacerilor prin asigurarea condiţiilor optime necesare dezvoltarii firmelor care 
activează în domeniul Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) cu potenţial de a constitui 
o aglomerare de firme de tip cluster inovativ la nivelul zonei metropolitane Craiova. Concret, se 
propune realizarea unei cladiri  P+1E cu functiunea de spatii birouri, de aprox. 1000 mp 
suprafaţă utilă, amenajare de spaţii verzi, parcări, alei de acces etc. 

În acest sens, a fost semnat contractul de finanţare nr. 3516 în data de 29.10.2012 cu 
M.D.R.T. şi Agenţia de Dezvoltare Regională SV Oltenia. Valoarea totală a proiectului este de 
5.008.190,08 lei din care fonduri proprii sunt de 2.134.202,50 lei, reprezentând contribuţia 
proprie la cheltuielile eligibile, in procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în 
sumă de 1.941.883,50 lei şi cheltuielile neeligibile în sumă de 192.319 lei. Fondurile 
nerambursabile sunt de 1,941,883.50 lei reprezentând finanţare nerambursabilă în procent de 
98% din valoarea totală eligibilă a proiectului, din care 1.592.344,47 lei valoare nerambursabilă 
din FEDR şi 349.539,03 lei contribuţie de la bugetul de stat. TVA aferent cheltuielilor eligibile 
în sumă de 932.104,08 lei urmează a fi de asemenea rambursat de la bugetul de stat. 

La finele anului 2013 a fost semnat contractul de lucrări şi a fost demarată execuţia acestora, 
durata conform graficului fiind de 12 luni calendaristice. Au fost efectuate cheltuieli cu avansul 
de 15% din valoarea contractului de lucrări şi cota ISC de 0,1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor. 

 Având în vedere graficul de activităţi al proiectului corelat cu resursele disponibile la 
bugetul local, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul 
Programului Operational Regional 2007 – 2013, conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 
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privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai 
bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”, 
propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  pe anul 2014, la cap.  80.02.01.30.56.01 a sumei de  3.200 mii lei pentru proiectul 
“Business Center Sud Craiova” (asistenta tehnica+executie). 

 

3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 5.008 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.30.56.01 
b) Credite de angajament:  5.008 mii lei 
c) Credite bugetare: 3200 mii lei 

              Anul        2012              2013               2014             2015                 
      Capitolul de cheltuieli     

80.02.01.30.56.01                        81 mii lei     490 mii lei    3.200 mii lei   1.723 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate şi Proiect Tehnic 
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform ACB  
 

4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 

5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 

Director executiv, Şef Birou, 
Monica Nastasă Alina Roşca 

  
 
 

Întocmit, 
 Insp. Elena Petrişor 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                  Se aprobă 
Nr. 11622/     .01.2014           Ordonator principal de credite 
          Primar 
         Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Reabilitare şi modernizare Căminul pentru persoane vârstnice în Municipiul Craiova” 
(asistenţă tehnică+execuţie) în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova pe anul 2014 
 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe): construcţii 

2. Acte normative de aprobare indicatori :  H.C.L. nr. 355/2011 
3. Necesitate şi oportunitate: 
 Proiectul “ Reabilitare si modernizare Camin pentru persoane varstnice in Municipiul 
Craiova” face parte din lista proiectelor incluse in Planul Integrat de dezvoltare urbana al 
polului de crestere Craiova şi este cofinanţat prin intermediul Programului Operational 
Regional 2007 – 2013 pentru Romania, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1. – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, din Fondul European de Dezvoltare Regională, unul din fondurile 
structurale ale Uniunii Europene. 
 În acest sens, în data de 29.01.2013 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3606 cu 
ADR SV Oltenia si M.D.R.T., iar în data de 04.03.2013 s-a publicat comunicatul de presă 
pentru începerea proiectului. 
 Valoarea totală a proiectului este de 10.186.999,64 lei din care fonduri proprii sunt de 
168.740,82 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in procent de 2% 
din valoarea totală eligibilă a proiectului, în sumă de 164.490,82 lei, cheltuielile neeligibile 
în sumă de 4.250 lei. Fondurile nerambursabile sunt de 8.060.050,18 lei reprezentând 
finanţare nerambursabilă în procent de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 
 La finele anului 2013 s-a finalizat procedura de achiziţie de lucrări, iar ordinul de 
începere a execuţiei acestora a fost emis în data de 13.01.2014. 

Având în vedere graficul de activităţi al proiectului corelat cu resursele disponibile la 
bugetul local, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanţate în 
cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, conform art. 6, alin (1) din O.U.G. 
nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de 
credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor 
proprii...”, propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  pe anul 2014, la cap.  68.02.04.03.01.56.01 a sumei de  5.500 mii 
lei pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Căminul pentru persoane vârstnice în 
Municipiul Craiova” (asistenţă tehnică+execuţie). 
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3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 10.187 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 68.02.04.03.01.56.01 
b) Credite de angajament:  10.187 mii lei 
c) Credite bugetare: 5.500 mii lei 

              Anul    2012                 2013            2014                2015         
      Capitolul de cheltuieli     

68.02.04.03.01.                        289 mii lei      1 mii lei    5.500 mii lei    4.499 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: conform 
proiectului nr. 12521/2011 elaborat de S.C. PROIECT S.A. Craiova, aprobat prin 
H.C.L. nr. 355/2011 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): conform 
proiectului nr. 12521/2011 elaborat de S.C. PROIECT S.A. Craiova, aprobat prin 
H.C.L. nr. 355/2011 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: conform 
proiectului nr. 12521/2011 elaborat de S.C. PROIECT S.A. Craiova, aprobat prin 
H.C.L. nr. 355/2011 
 

4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform proiectului nr. 12521/2011 elaborat de S.C. 
PROIECT S.A. Craiova, aprobat prin H.C.L. nr. 355/2011 

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: documentaţie proiectare: 100% 
 

5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
 

Director executiv, Şef Birou 
Monica Nastasă Alina Roşca 

  
 
 

Întocmit, 
 insp. Elena Petrişor 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar                                             Se aprobă 
Nr. 11645/     .01.2014                     Ordonator principal de credite 
           Primar 
                      Lia - Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

“Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu” – 
proiectare - în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 

anul 2014 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe 

2. Acte normative de aprobare indicatori :  H.C.L. nr. 63/2013 
3. Necesitate şi oportunitate: 

 Proiectul “Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae 
Romanescu” face parte din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Craiova şi se află pe 
lista de rezervă a proiectelor ce pot fi finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 
prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere. 
 Întrucât prin Decizia CM POR s-a hotărât  ca cererile de finanţare pentru proiectele în 
rezervă să fie depuse până la începutul lunii martie a anului  2013, ADR SV Oltenia a efectuat un 
studiu pentru stabilirea oportunitatii de promovare a unui proiect ce necesita finantare  in perioada 
de programare 2007-2013 prin analiza comparativa a doua proiecte incadrate la Obiectivul Strategic 
5 ce se adreseaza valorificarii potentialului natural si turistic al Municipiului Craiova prin 
conservarea si promovarea identitatii locale si a mostenirii sale cultural istorice, respectiv 
Reabilitarea Parcului Nicolae Romanescu si Reabilitarea imobilului Colegiului National “Carol I” 
Craiova.  

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 7306/16.01.2013, ADR SV 
Oltenia a comunicat rezultatele studiului in vederea demararii licitatiei de proiectare si depunerea 
cererii de finantare pana in termenul stabilit CM POR. Astfel, s-a evidentiat faptul ca Parcul 
Romanescu este obiectivul favorizat din punct de vedere al fiabilitatii si viabilitatii investitiei, 
principalele motive fiind: 
- Nivelul de complexitate al lucrarilor de interventie este mai redus, atat in proiectare, cat si in 
executie, permitand astfel o durata de implementare aproximativ la jumatate fata de Colegiul 
National “Carol I”; 
- Tipologia lucrarilor implicate permite desfasurarea acestora in paralel, lucru ce conduce de 
asemenea la diminuarea duratei de implementare; 
- Interventiile asupra acestui obiectiv nu prezinta riscul de a afecta obiective secundare, ce nu 
fac obiectul proiectului, in consecinta anuland riscul aparitiei de costuri suplimentare; 
- Procedura de avizare nu prezinta riscul de extensie nejustificata a duratei de autorizare; 
- Parcul Romanescu se constituie ca obiectiv cu rol activ in peisajul socio – cultural al 
comunitatii, permitand generarea unui aport rapid la imbunatatirea calitatii vietii acesteia. 
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 În vederea încadrării în termenul limită de depunere a proiectului, s-au achiziţionat serviciile 
de proiectare. S-a elaborat documentaţia de proiectare, anexă obligatorie la cererea de finanţare  a 
proiectului, cu structura şi cerinţele impuse prin Ghidul solicitantului şi legislaţia în vigoare, 
constând în: expertiza tehnică si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie impreuna cu 
Analiza cost – beneficiu, Proiectul Tehnic, Caiete de Sarcini. Ulterior se vor elabora şi Proiectul de 
Autorizaţie de Construire si Detaliile de Executie. DALI şi cererea de finanţare au fost aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/28.02.2013. 
 Cererea de finanţare a proiectului a fost depusă în data de 05.03.2013 la ADR SV Oltenia, a 
fost evaluată şi aprobată, rămânând în lista proiectelor aflate în rezervă până la găsirea fondurilor 
disponibile. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem includerea în bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014, la cap. 67.02, a sumei de 10 
mii lei, pentru obiectivul de investiţii “Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova 
– Parcul Nicolae Romanescu”. 

3. Informaţii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 80 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.04 
b) Credite de angajament:  80 mii lei 
c) Credite bugetare: 10 mii lei 

              Anul        2013              2014       
      Capitolul de cheltuieli     

67.02.03.04                                70 mii lei    10 mii lei 
 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:- 
 

 4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform DALI  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI + PT – realizat 100% 
 
5. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 

 
 
 

Director executiv, Şef Birou, 
Monica Nastasă Alina Roşca 

  
 
 

Întocmit, 
 insp. Elena Petrişor 

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./…..01.2014                                   Se aprobă, 

                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                      Lia  Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - Asistență tehnică+execuție  
in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 

2014 
 

1. Acte normative de aprobare indicatori:HCL NR. 2/26.01.2012 și HCL 
NR.106/2012  

2. Necesitate şi oportunitate: 
 

Proiectul Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”  a fost depus 
spre finantare in cadrul Axei  prioritare 1, Domeniul major de interventie 1.1. 
 In data de 20.12.2012 a fost încheiat contractul de finanțare nr.3593/20.12.2012, cod 
SMIS 40755, între Ministerul Dezvoltării  Regionale si Turismului, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea 
proiectului menționat anterior, durata acestuia fiind de 24 luni. 
 
 Pe parcursul anului 2013, s-a achitat contravaloarea pentru comunicat presă începere 
proiect in suma de 1 mii lei si aviz racord in suma de 1 mii lei, aviz racordare (deviere rețele) 
parcare subterană  în valoare de 323 mii lei și aviz racordare (post Trafo) în valoare de 286 
mii lei. Astfel suma totală plătită pe parcursul anului 2013 pentru proiectul mai sus 
menționat a fost de 611 mii lei. 
 
 In prezent se află în derulare procedura de achiziție lucrări.  
 
           Valoarea totala necesara pentru asistenta tehnica + executie este conform devizului 
general al investitiei si bugetului proiectului de 84.401 mii lei, iar termenul de realizare al 
investitiei - 24 luni. Valoarea totală a proiectului este de 84.401.175,20 lei din care valoarea 
neeligibilă este în suma de 267.070,00 lei, valoarea eligibilă a proiectului este in sumă de 
84.070.008,40 lei. Având in vedere graficul de activitati al proiectului precum si principiul 
prefinantarii si respectiv rambursarii cheltuielilor pentru proiectele finantate in cadrul 
Programului Operational Regional 2007 – 2013, estimam ca pe parcursul anului 2014 suma 
necesara va fi de 37.951 mii lei. 
 
 



3. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala: 84.401 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.50.56.01. 
b) Credite de angajament: 84.401 mii lei 
c) Credite bugetare: 37.951 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

                Anul         2013                   2014                   2015                    
      Capitolul de cheltuieli     

84.02.50.56.01.                           611 mii lei          37.951 mii lei    23.937 mii lei     
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform 
Studiu de Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform PT  

 
  

 
 

4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 

5. Responsabil de program (proiect) : Ing. Marinel Iancu 
 
 
 
          Director executiv,             

      Monica Nastasă            
              Şef Birou 
                       Alina Roșca 
 
          

    Întocmit, 
                                           Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2014                          Se aprobă, 

                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                      Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - Proiectare  

in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 
 

1. Acte normative de aprobare indicatori:HCL NR. 2/26.01.2012   
2. Necesitate şi oportunitate: 
 

Proiectul Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”  a fost depus spre 
finantare in cadrul Axei  prioritare 1, Domeniul major de interventie 1.1. 
 In data de 20.12.2012 a fost încheiat contractul de finanțare nr.3593/20.12.2012, cod SMIS 
40755, între Ministerul Dezvoltării  Regionale si Turismului, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului menționat anterior, 
durata acestuia fiind de 24 luni. 
 Pe parcursul anului 2012 s-au efectuat plăţi în valoare de 735.002,47 lei astfel: 256,15 lei 
reprezentând contravaloare avize şi 734.746,32 lei reprezentând servicii proiectare. 

Având în vedere graficul de activităţi al proiectului, diferenţa de plată pentru achitarea  
proiectării (detalii de execuție), astfel este nevoie de 250 mii lei, sumă asigurată integral din bugetul 
de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova.       
 

3. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala: 988 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.50.56.01. 
b) Credite de angajament: 988 mii lei 
c) Credite bugetare: 250 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

                Anul                 2012                    2013              2014    
      Capitolul de cheltuieli     

84.02.50.56.01.                                        738 mii lei            0 mii lei       250  mii lei       
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform PT  
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4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
 

5. Responsabil de program (proiect) : Ing. Marinel Iancu 
 
 
 
          Director executiv,             

      Monica Nastasă            
              Şef Birou 
                       Alina Roșca 
 
          

    Întocmit, 
                                           Gabriel Mărgineanu 

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./…….01.2014                          Se aprobă, 

                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                      Lia  Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 
“Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării traficului rutier din Zona 

Metropolitană Craiova  - Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersecția străzii Arieș 
cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Împaratul Traian, in vederea preluării traficului auto pe 

Bvd. Carol I – Str. Arieș” - Asistență tehnică+execuție  
in Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014 

 
1. Acte normative de aprobare indicatori:HCL NR. 378/2010  
2. Necesitate şi oportunitate: 
 

Proiectul “Construirea unui pasaj suprateran in vederea descongestionării traficului rutier din 
Zona Metropolitană Craiova  “Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării 
traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova  - Realizare pasaj denivelat, subteran, pe 
sub intersecția străzii Arieș cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Împaratul Traian, in vederea 
preluării traficului auto pe Bvd. Carol I – Str. Arieș”  a fost depus spre finantare in cadrul Axei  
prioritare 1, Domeniul major de interventie 1.1. 
 In data de 09.09.2011 a fost încheiat contractul de finanțare nr.1964/09.09.2011, cod SMIS 
32692, între Ministerul Dezvoltării  Regionale si Turismului, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului menționat anterior, 
durata acestuia fiind de 18 luni. 
  În data de 15.03.2012 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 50113/18.04.2012 între  
Municipiul Craiova in calitate de achizitor si MITLIV EXIM SRL, lider al asocierii MITLIV EXIM 
SRL și HABAU CONSTRUCTII SRL, în calitate de executant, pentru execuția lucrărilor. 
 De asemenea în data de 15.03.2012 a fost încheiat contractul de servicii nr. 
34946/15.03.2012 între Municipiul Craiova în calitate de achizitor și SC IRIMAT CONS SRL, în 
calitate de prestator, pentru prestarea serviciilor de dirigenție șantier. 
 Totodată, in data de 26.10.2012 a fost încheiat contractul de servicii nr. 14193426.10.2012 
între Municipiul Craiova în calitate de achizitor și SC POD PROIECT SRL, în calitate de prestator, 
pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției 
lucrărilor. 
  
 Pe parcursul anului 2011 a fost decontată contravaloare expropieri în sumă de 3.017 mii lei și 
contravaloare avize în sumă de 2 mii lei. Astfel suma totală plătită pe parcursul anului 2011 pentru 
proiectul mai sus menționat a fost de 3.019 mii lei. 
 
  Pe parcursul anului 2012 a fost decontată contravaloarea serviciilor de asistență tehnică în 
sumă de 160 mii lei, a lucrărilor executate în suma de 15.422 mii lei, avize în sumă de 1 mii lei, 



servicii proiectare detalii de execuție în sumă de 324 mii lei, comunicat presă în sumă de 1 mii lei, 
panou temporar în sumă de 2 mii lei și cote legale 0,7 % către I.S.C în sumă de 79 mii lei .  Astfel 
suma totală plătită pe parcursul anului 2012 pentru proiectul mai sus menționat a fost de 15.989 mii 
lei. 
 Pe parcursul anului 2013 a fost decontată contravaloarea serviciilor de asistență tehnică în 
sumă de 433 mii lei, a lucrărilor executate în suma de 28.580 mii lei, avize în sumă de 9 mii lei, cote 
legale 0,7 % către I.S.C în sumă de 159 mii lei, cote legale 0,5 % către C.S.C în sumă de 170 mii, 
servicii asistență arheologică pe parcursul derulării lucrărilor de execuție în sumă de 5 mii lei și 
contravaloare broșuri în sumă de 2 mii lei.  Astfel suma totală plătită pe parcursul anului 2013 
pentru proiectul mai sus menționat a fost de 29.358 mii lei. În data de 09.09.2013 s-a încheiat 
procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.132407 și procesul verbal nr.134273/12.09.2013 
 
 
  Având in vedere graficul de activități al proiectului, suma necesară pe parcursul anului 2014 
pentru va fi de  60  mii lei. 

 
 
 

         
3. Informații financiare: 

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totală: 48.426 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.03.56.01. 
b) Credite de angajament: 48.426 mii lei 
c) Credite bugetare: 60 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

          Anul            2011               2012                       2013                   2014          
      Capitolul de cheltuieli      

84.02.03.03.56.01.      3.019 mii lei       15.989 mii lei        29.358 mii lei         60 mii lei        
  
 
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform PT  
 
 
 

 Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, “în bugetele beneficiarilor care au 
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării valorii 
totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 
conform carora în  bugetul local trebuie sa se cuprindă sumele necesare finanțării valorii totale a 
proiectului, precum si principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele finanțate în cadrul 
Programului Operațional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2014, la cap.  84.02.03.03.56.01., a sumei de  60 mii lei pentru proiectul “Construirea unui pasaj 
subteran in vederea descongestionarii traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova  - 
Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I. Cuza si 



respectiv cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe Bvd. Carol I – Str. 
Aries” - Asistenta tehnica+executie  

 
 
 
 

4. Informaţii nefinanciare 
 a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  

 b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 
            executie lucrari – 100%; 
 

5. Responsabil de program (proiect) : Ing. Nicolae Dragotă 
 
 
 
          Director executiv,             

      Monica Nastasă            
              Şef Birou 
                       Alina Roșca 
 
          

    Întocmit, 
                                           Gabriel Mărgineanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr………./………….2014                     Se aprobă, 
                                                   Ordonator principal de credite, 
                                                                                                                    Primar, 
                                                                                                    Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de 
investiţii “Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea 

traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creştere 
Craiova” (Asistenta tehnica+executie) 

 în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 
anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): Construcţii 
2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr. 389/15.10.2010  
3. Necesitate şi oportunitate: 

Prin H.G. nr. 998/27.08.2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol naţional de creştere, 
singurul din regiunea Sud – Vest Oltenia, alături de alţi 6 poli naţionali, respectiv: Braşov, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Timişoara. 
 În baza aceleeaşi hotărâri, pentru finanţarea polilor naţionali de creştere se alocă un 
procent de până la 50% din sursele financiare ale Axei prioritare 1, astfel că municipiul 
Craiova va beneficia de aproximativ 100 milioane Euro pentru finanţarea proiectelor de 
regenerare urbană. 
 Proiectul constă în îmbunătăţirea accesibilităţii locale a forţei de muncă angajată pe 
cele două mari platforme industriale ale polului de creştere Craiova, cu impact direct asupra 
creşterii competitivităţii economice din Zona Metropolitană Craiova ca urmare a  reabilitării 
infrastructurii de transport public în comun.   . 
  Valoarea totală estimată a contractului este de 48.622,18 mii lei fără TVA, conform 
Devizului General centralizator, aprobat prin HCL nr.389/15.10.2010, din care: 
- Pentru Lotul 1 – Reabilitarea căii de rulare a tramvaiului pe porţiunea b-dul. Decebal, pod 
Electroputere - str. Caracal în Municipul Craiova - valoarea totală, exclusiv TVA de  
10.698,38 mii lei; 
- Pentru Lotul 2 -  Realizare sistem pentru managementul traficului pe axa Calea Bucureşti - 
Bd.N.Titulescu- Calea Severinului– valoarea totală exclusiv TVA de 9.903,84 mii lei; 
    - Pentru Lotul 3 – Reabilitare linii de tramvai în Municipiul Craiova 11 km – valoarea 
totală,  exclusiv TVA de 28.019,95 mii lei, iar durata de realizare a investiţiei – 34luni. 
Având în vedere graficul de activităţi al proiectului precum şi principiul rambursării 
cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 
2013, suma necesară pentru anul 2014 este de 19.957 mii lei        
4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:  59.076 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.56.01. 
b) Credite de angajament:   59.076 mii lei 
c) Credite bugetare:  19.957 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie : 

    Anul        2013          2014                2015                   2016 
      21.884 mii lei   19.957 mii lei  10.035 mii lei     7.200 mii lei 
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e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu 
de Fezabilitate. 
 Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele 
beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele 
necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...”  
        Având în vedere cele prezentate anterior,  prevederile art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 
64/2009 conform cărora în bugetul local trebuie să se cuprindă sumele necesare finanţării 
valorii totale a proiectului, precum şi principiul rambursării cheltuielilor pentru proiectele 
finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, prin prezenta nota de 
fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  pe anul 2014, la cap.  84.02.03.02.56.01., a sumei de  19.957 mii 
lei pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru 
fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului 
de creştere Craiova”. (Asistenţă tehnică + executie). 

5. Informaţii nefinanciare 
a. Descrierea proiectului: conform Studiu de Fezabilitate  
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF + PT – realizat 100% 

 

6. Responsabil de program (proiect): Dragota Nicolae 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Director executiv,            Şef Birou 

           Monica Nastasa           Alina Rosca 
 
 
 
         Întocmit, 

                  Insp. Oana Radulescu 
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RAPORT 
privind aprobarea finanţării din Bugetul Local al Consiliului Local al Municipiului Craiova  

a contribuţiei proprii aferentă proiectului 
„Education and Career Guidance – Let’s help the students choose a right career!” 

în cadrul căruia Liceul„Traian Vuia” Craiova este partener 
 
 

 Liceul „Traian Vuia” Craiova este partener în cadrul proiectului „Education and Career Guidance – 
Let’s help the students choose a right career!”, alături de: 

- Casa Corpului Didactic Dolj -  cu rol de coordonator, partener principal; 
- Scoala gimnazială „Traian” Craiova; 
- Asociaţia EduFor Craiova. 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Comisiei Europene în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale Lifelong Learning (Învăţare de-a lungul vieţii) - Programul Sectorial Comenius – educaţie 
preuniversitară. Obiectivul general al acestui program este “de a contribui prin învăţare continuă la 
dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, cu o dezvoltare economică 
durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă, precum şi de o mare 
coeziune socială, asigurând în acelaşi timp o bună protecţie a mediului pentru generaţiile viitoare”. În 
special, programul are ca scop promovarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între 
sistemele de educaţie şi de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să 
devină un reper de calitate la nivel mondial. 
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
(a) să contribuie la dezvoltarea învăţării de-a lungul vieţii de calitate şi să promoveze un nivel de 
performanţă ridicat, inovarea şi o dimensiune europeană a sistemelor şi practicilor în domeniu; 
(b) să sprijine realizarea unui spaţiu european al învăţării de-a lungul vieţii; 
(c) să ajute la îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii oportunităţilor de învăţare de-a lungul 
vieţii oferite în cadrul statelor membre; 
(d) să consolideze contribuţia învăţării de-a lungul vieţii la coeziunea socială, la cetăţenia activă, la dialogul 
intercultural, la egalitatea între femei şi bărbaţi şi la împlinirea personală; 
(e) să ajute la promovarea creativităţii, competitivităţii, capacităţii de inserţie socială şi a dezvoltării 
spiritului antreprenorial; 
(f) să contribuie la creşterea participării la învăţarea de-a lungul vieţii a persoanelor de toate vârstele, 
inclusiv a celor cu nevoi speciale şi a grupurilor defavorizate, indiferent de nivelul lor socio-economic; 
(g) să promoveze învăţarea limbilor străine şi diversitatea lingvistică; 



(h) să sprijine dezvoltarea, în domeniul învăţării de-a lungul vieţii, a unor conţinuturi, a unor servicii,  
pedagogii şi practici inovatoare; 
(i) să consolideze rolul învăţării de-a lungul vieţii în crearea unui sentiment de cetăţenie europeană, bazat 
pe înţelegerea şi respectarea drepturilor omului şi a democraţiei, şi să încurajeze toleranţa şi respectul faţă 
de alte popoare şi culturi; 
(j) să promoveze cooperarea în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în toate sectoarele educaţiei şi formării 
în Europa; 
(k) să încurajeze o utilizare optimă a rezultatelor, a produselor şi a proceselor inovatoare şi să facă schimb 
de bune practici în domeniile reglementate de programul de învăţare de-a lungul vieţii în vederea 
îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi formării. 

Proiectul „Education and Career Guidance – Let’s help the students choose a right career!”, nr. de 
referinţă COM-13-PR-04-DJ-RO, are conform contractului de finanţare nr.13/18.09.2013 încheiat între 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Casa 
Corpului Didactic Dolj, o durată de implementare de 2 ani (1 august 2013 – 31 iulie 2015) şi un buget total 
de 52.690 euro, din care 44.517,50 euro reprezintă finanţare nerambursabilă iar diferenţa de 8.172,50 
euro contribuţia proprie la proiect a celor 4 parteneri. 
 Conform Acordului de parteneriat încheiat între Casa Corpului Didactic Dolj, Scoala Gimnazială 
„Traian” Craiova,  Liceul „Traian Vuia” Craiova şi Asociaţia EduFor Craiova, anexă la Contractul de finanţare 
nr.13/18.09.2013, bugetul total ce îi revine Liceului „Traian Vuia” Craiova pentru implementarea 
proiectului, este de 7.880 euro, din care 7.160 euro reprezintă finanţare nerambursabilă iar diferenţa de 
720 euro contribuţia proprie a partenerului (3.197,16 lei la cursul inforeuro de 1 euro = 4,4405 lei din ziua 
semnării contractului de finanţare). 
 Liceul „Traian Vuia” Craiova va avea următoarele responsabilităţi în cadrul proiectului: 

- Va participa la întâlnirile de lucru din cadrul proiectului; 
- Va elabora metodologia de realizare a studiului de cercetare şi instrumentele necesare; 
- Va organiza şi va derula două anchete, va colecta şi interpreta rezultatele acestora; 
- Va stabili concluziile studiului şi va elabora raportul de cercetare; 
- Va găzdui participanţii la activitatea de job shadowing în regiunea parteneră; 
- Va furniza participanţi la activitatea de job shadowing în regiunea parteneră; 
- Va furniza cadre didactice care să urmeze programul de formare, care să îl disemineze şi valorizeze 

în şcolile proprii; 
- Va participa la organizarea conferinţelor pentru promovarea proiectului şi diseminarea acestuia; 
- Va participa la distribuirea ghidului de educare şi orientare în carieră a elevilor; 
- Va contribui la promovarea site-ului proiectului; 
- Va furniza resursele umane pentru implementarea proiectului: expert studiu cercetare, 

coordonator job shadowing, cel puţin câte un profesor din fiecare arie curriculară + învăţământ 
primar pentru derularea stagiilor de job shadowing în Romania şi Turcia. 

 Prin adresa nr. 6747/20.11.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
173175/20.11.2013, Liceul „Traian Vuia” Craiova solicita sprijinul Consiliului Local al Municipiului Craiova 
pentru susţinerea financiară a sumei de 720 euro, necesară pentru asigurarea contribuţiei proprii în cadrul 
proiectului mai sus menţionat.  

 Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicata, art. 6 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, art. 19 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul raport 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, finanţarea din Bugetul Local al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova a sumei de 720 euro reprezentând contribuţia proprie a Liceului 
„Traian Vuia” Craiova  în calitate de partener în cadrul proiectului „Education and Career Guidance – 
Let’s help the students choose a right career!”. 
  
                     Director executiv                                            Şef Birou 

                Monica Nastasă                                            Alina Roşca      Intocmit  
               Insp. Oana Rădulescu   
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RAPORT 
privind aprobarea finanţării din Bugetul Local al Consiliului Local al Municipiului Craiova  

a contribuţiei proprii aferentă proiectului 
„Education and Career Guidance – Let’s help the students choose a right career!” 

în cadrul căruia Scoala Gimnazială „Traian” Craiova este partener 
 
 

 Scoala Gimnazială „Traian” Craiova este partener în cadrul proiectului „Education and Career 
Guidance – Let’s help the students choose a right career!”, alături de: 

- Casa Corpului Didactic Dolj -  cu rol de coordonator, partener principal; 
- Liceul „Traian Vuia” Craiova; 
- Asociaţia EduFor Craiova. 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Comisiei Europene în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale Lifelong Learning (Învăţare de-a lungul vieţii) - Programul Sectorial Comenius – educaţie 
preuniversitară. Obiectivul general al acestui program este “de a contribui prin învăţare continuă la 
dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, cu o dezvoltare economică 
durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă, precum şi de o mare 
coeziune socială, asigurând în acelaşi timp o bună protecţie a mediului pentru generaţiile viitoare”. În 
special, programul are ca scop promovarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între 
sistemele de educaţie şi de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să 
devină un reper de calitate la nivel mondial. 
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
(a) să contribuie la dezvoltarea învăţării de-a lungul vieţii de calitate şi să promoveze un nivel de 
performanţă ridicat, inovarea şi o dimensiune europeană a sistemelor şi practicilor în domeniu; 
(b) să sprijine realizarea unui spaţiu european al învăţării de-a lungul vieţii; 
(c) să ajute la îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii oportunităţilor de învăţare de-a lungul 
vieţii oferite în cadrul statelor membre; 
(d) să consolideze contribuţia învăţării de-a lungul vieţii la coeziunea socială, la cetăţenia activă, la dialogul 
intercultural, la egalitatea între femei şi bărbaţi şi la împlinirea personală; 
(e) să ajute la promovarea creativităţii, competitivităţii, capacităţii de inserţie socială şi a dezvoltării 
spiritului antreprenorial; 
(f) să contribuie la creşterea participării la învăţarea de-a lungul vieţii a persoanelor de toate vârstele, 
inclusiv a celor cu nevoi speciale şi a grupurilor defavorizate, indiferent de nivelul lor socio-economic; 
(g) să promoveze învăţarea limbilor străine şi diversitatea lingvistică; 



(h) să sprijine dezvoltarea, în domeniul învăţării de-a lungul vieţii, a unor conţinuturi, a unor servicii,  
pedagogii şi practici inovatoare; 
(i) să consolideze rolul învăţării de-a lungul vieţii în crearea unui sentiment de cetăţenie europeană, bazat 
pe înţelegerea şi respectarea drepturilor omului şi a democraţiei, şi să încurajeze toleranţa şi respectul faţă 
de alte popoare şi culturi; 
(j) să promoveze cooperarea în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în toate sectoarele educaţiei şi formării 
în Europa; 
(k) să încurajeze o utilizare optimă a rezultatelor, a produselor şi a proceselor inovatoare şi să facă schimb 
de bune practici în domeniile reglementate de programul de învăţare de-a lungul vieţii în vederea 
îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi formării. 

Proiectul „Education and Career Guidance – Let’s help the students choose a right career!”, nr. de 
referinţă COM-13-PR-04-DJ-RO, are conform contractului de finanţare nr.13/18.09.2013 încheiat între 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Casa 
Corpului Didactic Dolj, o durată de implementare de 2 ani (1 august 2013 – 31 iulie 2015) şi un buget total 
de 52.690 euro, din care 44.517,50 euro reprezintă finanţare nerambursabilă iar diferenţa de 8.172,50 
euro contribuţia proprie la proiect a celor 4 parteneri. 
 Conform Acordului de parteneriat încheiat între Casa Corpului Didactic Dolj, Scoala Gimnazială 
„Traian” Craiova,  Liceul „Traian Vuia” Craiova şi Asociaţia EduFor Craiova, anexă la Contractul de finanţare 
nr.13/18.09.2013, bugetul total ce îi revine Scolii Gimnaziale „Traian” Craiova pentru implementarea 
proiectului, este de 7.880 euro, din care 7.160 euro reprezintă finanţare nerambursabilă iar diferenţa de 
720 euro contribuţia proprie a partenerului (3.197,16 lei la cursul inforeuro de 1 euro = 4,4405 lei din ziua 
semnării contractului de finanţare). 
 Scoala Gimnazială „Traian” Craiova va avea următoarele responsabilităţi în cadrul proiectului: 

- Va participa la întâlnirile de lucru din cadrul proiectului; 
- Va elabora metodologia de realizare a studiului de cercetare şi instrumentele necesare; 
- Va organiza şi va derula două anchete, va colecta şi interpreta rezultatele acestora; 
- Va stabili concluziile studiului şi va elabora raportul de cercetare; 
- Va găzdui participanţii la activitatea de job shadowing în regiunea parteneră; 
- Va furniza participanţi la activitatea de job shadowing în regiunea parteneră; 
- Va furniza cadre didactice care să urmeze programul de formare, care să îl disemineze şi valorizeze 

în şcolile proprii; 
- Va participa la organizarea conferinţelor pentru promovarea proiectului şi diseminarea acestuia; 
- Va participa la distribuirea ghidului de educare şi orientare în carieră a elevilor; 
- Va contribui la promovarea site-ului proiectului; 
- Va furniza resursele umane pentru implementarea proiectului: expert studiu cercetare, 

coordonator job shadowing, cel puţin câte un profesor din fiecare arie curriculară + învăţământ 
primar pentru derularea stagiilor de job shadowing în Romania şi Turcia. 

 Prin adresa nr. 2390/20.11.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
170069/20.11.2013, Scoala Gimnazială „Traian” Craiova solicita sprijinul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pentru susţinerea financiară a sumei de 720 euro, necesară pentru asigurarea contribuţiei proprii 
în cadrul proiectului mai sus menţionat.  

 Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicata, art. 6 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, art. 19 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul raport 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, finanţarea din Bugetul Local al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova a sumei de 720 euro reprezentând contribuţia proprie a Scolii 
Gimnaziale „Traian” Craiova  în calitate de partener în cadrul proiectului „Education and Career 
Guidance – Let’s help the students choose a right career!”. 
  
                     Director executiv                                            Şef Birou 

                Monica Nastasă                                            Alina Roşca      Intocmit  
               Insp. Oana Rădulescu   
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
„Alimentare cu apa si canalizare pluviala cartier Veterani: alimentare cu apa” (executie) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): 
constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: 152 / 28.03.2013 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei lucrarii este impusa de 

lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent alimentarea cu apa a 
locuitorilor din aceasta zona se face din puturi individuale, care capteaza apa din stratul 
freatic de mica adancime, fara a avea zone de protectie sanitara. Este evident  riscul 
consumului de apă cu caracteristici neconforme chimic, şi bacteriologic.  Aceste neplaceri 
pot fi indepartate prin asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa, cu o sursa 
monitorizata. Valoarea pentru realizarea acestui obiectiv de investitii este de 5.037.449 lei, 
iar termenul de executie al acestuia este de 30 de luni; aceasta suma se va include in 
bugetele anilor  2014, 2015 si 2016 pentru faza de executie. Mentionam ca studiul de 
fezabilitate a fost realizat in anul 2013, iar pentru proiectul tehnic a fost demarata procedura 
de atribuire a contractului in anul 2013, finalizarea ei urmand sa se realizeze in anul 2014. 
Astfel, pentru anul 2014  propunem includerea in Programul de Investitii Publice a 
sumei de 50 mii lei pentru demararea realizarii acestui obiectiv de investitii, diferenta 
alocandu-se in anii urmatori.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 5.037,449 mii lei; 74.02.06.71.01.01 
b) creditele de angajament: 50 mii lei 
c) creditele bugetare:  50 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 30 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: lungime retea apa 12.760 ml 
b) stadiul fizic al obiectivelor:studiul de fezabilitate este achiziţionat, iar proiectul tehnic 

este in stadiul de atribuire a contractului  
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  

  
 

  Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

                            
           Intocmit, 

                               insp. Laura Georgescu                    
 



FP-59-01, vers. 01 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
„Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe zona delimitata de strazile: 

Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina si Brezei: alimentare cu apa potabila” (ex.) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 

birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): 
constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 151 / 28.03.2013 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei lucrarii este impusa de 

lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent alimentarea cu apa a 
locuitorilor din aceasta zona se face din puturi individuale, care capteaza apa din stratul 
freatic de mica adancime, fara a avea zone de protectie sanitara. Este evident  riscul 
consumului de apă cu caracteristici neconforme chimic, şi bacteriologic. Acest pericol se 
poate  îndeparta prin asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa, cu o sursa 
monitorizată. Valoarea pentru realizarea acestui obiectiv de investitii este de 6.983.911 lei, 
iar termenul de executie al acestuia este de 30 de luni; aceasta suma se va include in 
bugetele anilor  2014 - 2016 pentru faza de executie. Mentionam ca studiul de fezabilitate a 
fost realizat in anul 2013, iar pentru proiectul tehnic a fost demarata procedura de atribuire a 
contractului in anul 2013, finalizarea ei urmand sa se realizeze in anul 2014. Astfel, pentru 
anul 2014  propunem includerea in Programul de Investitii Publice a sumei de 50 mii 
lei pentru demararea realizarii acestui obiectiv de investitii, diferenta alocandu-se in 
anii urmatori.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 6.983,911 mii lei; 74.02.06.71.01.01   
b) creditele de angajament: 50 mii lei  
c) creditele bugetare:  50 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 30 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: lungime retele apa 11.401 ml 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiul de fezabilitate este achiziţionat, iar proiectul tehnic 

este in stadiul de atribuire a contractului  
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  

  
 

  Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

                            
          Intocmit, 

                               insp. Laura Georgescu                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
„Alimentare cu apa si canalizare str. Aleea 4 Brestei” - P.T.+executie 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 625/31.10.2013 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei lucrarii este 

impusa de lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent alimentarea 
cu apa a locuitorilor din aceasta zona se face din puturi individuale, care capteaza 
apa din stratul freatic de mica adancime, fara a avea zone de protectie sanitara. 
Evident ca riscul expunerii populatiei la a consuma o apa neconforma conditiilor 
depotabilitate atat din punct de vedere chimic, dar si din punct de vedere 
bacteriologic, bolile hidrice putand cauza boli grave. Valoarea pentru realizarea 
acestui obiectiv de investitii este de 4.215.199 lei, termenul de executie al acestuia 
fiind de 6 luni. Astfel, pentru anul 2014  propunem includerea in Programul de 
Investitii Publice a sumei de 2.000 mii lei pentru demararea realizarii acestui obiectiv 
de investitii, diferenta alocandu-se in anul 2015.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 4.215,199  mii lei; 74.02.06.71.01.01 
b) creditele de angajament: 2.000mii lei 
c) creditele bugetare:  2.000 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 6 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: lungime retele apa 2.023 ml, lungime retele canalizare 

pluviala 1.428 ml, lungime retele canalizare menajera 1.860 ml  
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  
   

  
 

  Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

                            
           Intocmit, 

                               insp. Laura Georgescu                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
„Alimentare cu apa si canalizare pluviala cartier Veterani: alimentare cu apa” - P.T. 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2013 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 152/28.03.2013 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei lucrarii este impusa de 

dezvoltarea cartierului prin constructia de locuinte. In prezent alimentarea cu apa a 
locuitorilor din aceasta zona se face din puturi individuale, care capteaza apa din stratul 
freatic de mica adancime, fara a avea zone de protectie sanitara. Evident ca riscul expunerii 
populatiei la a consuma o apa neconforma conditiilor depotabilitate atat din punct de vedere 
chimic, dar si din punct de vedere bacteriologic, bolile hidrice putand cauza boli grave. 
Aceste neplaceri pot fi indepartate prin asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu 
apa, cu o sursa monitorizata. Valoarea estimata pentru realizarea acestui obiectiv de 
investitii este de 5.037.449 lei, iar termenul de executie estimat al acestuia este de 30 de 
luni; aceasta suma se va include in bugetele anilor 2014, 2015 si 2016 pentru fazele 
urmatoare, respectiv proiect tehnic si executie. Mentionam ca studiul de fezabilitate a fost 
realizat in anul 2013, iar pentru proiectul tehnic a fost demarata procedura de atribuire a 
contractului in anul 2013, finalizarea ei urmand sa se realizeze in anul 2014. Propunem 
includerea in Programul de Investitii Publice a acestui an a sumei de 191 mii lei pentru 
realizarea proiectului tehnic.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 191  mii lei; 74.02.06.71.01.30 
b) creditele de angajament: 191 mii lei 
c) creditele bugetare:  191 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: alimentare cu apa cartier Veterani  
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  
  

 
 

  Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

                            
           Intocmit, 

                               insp. Laura Georgescu                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
„Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe zona delimitata de strazile: 

Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina si Brezei: alimentare cu apa potabila” - P.T. 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 

birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 151/28.03.2013 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei lucrarii este impusa de 

lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa. In prezent alimentarea cu apa a 
locuitorilor din aceasta zona se face din puturi individuale, care capteaza apa din stratul 
freatic de mica adancime, fara a avea zone de protectie sanitara. Evident ca riscul expunerii 
populatiei la a consuma o apa neconforma conditiilor depotabilitate atat din punct de vedere 
chimic, dar si din punct de vedere bacteriologic, bolile hidrice putand cauza boli grave. 
Valoarea estimata pentru realizarea acestui obiectiv de investitii este de 6.983.911 lei, iar 
termenul de executie estimat al acestuia este de 30 de luni; aceasta suma se va include in 
bugetele anilor 2014, 2015 si 2016 pentru fazele urmatoare, respectiv proiect tehnic si 
executie. Mentionam ca studiul de fezabilitate a fost realizat in anul 2013, iar pentru proiectul 
tehnic a fost demarata procedura de atribuire a contractului in anul 2013, finalizarea ei 
urmand sa se realizeze in anul 2014. Propunem includerea in Programul de Investitii Publice 
a acestui an a sumei de 153 mii lei pentru realizarea proiectului tehnic.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 153 mii lei; 74.02.06.71.01.30   
b) creditele de angajament: 153 mii lei 
c) creditele bugetare:  153 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  
  

 
  Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

                            
          Intocmit, 

                               insp. Laura Georgescu                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Amenajare zona sub Pasaj Suprateran” - (executie) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

  
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 

birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):  
constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori:      
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  Obiectivul acestei investitii este 

fructificarea unor suprafete de sub pasajul suprateran prin dezvoltarea unui spatiu 
neconventional de manifestare si exprimare social-artistica, capabil a polariza in cadrul 
acestuia diverse evenimente de natura culturala – proiectii video, dezbateri publice, teatru 
de papusi, expozitii etc. - si sociala – zone de sedere, zone de miniactivitati sportive si 
joaca (jocuri de sah, table, mini-basket, proiectii digitale interactive etc.), zone de 
avizier/reclama pentru alte evenimente culturale care se desfasoara in mun. Craiova, zone 
verzi. Propunem includerea in Programul de Investitii Publice a acestui an a sumei de  450 
mii lei pentru executia acestui obiectiv de investitii.  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 450 mii lei; 67.02.05.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 450 mii lei  
c) creditele bugetare:  450 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  amenajarea zonei de sub pasajul suprateran 
b) stadiul fizic al obiectivelor: SF 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Amenajare zona sub Pasaj Suprateran” - (S.F.+P.T.) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

  
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica 

si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):  alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori:      
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  Obiectivul acestei investitii este fructificarea 

unor suprafete de sub pasajul suprateran prin dezvoltarea unui spatiu neconventional de 
manifestare si exprimare social-artistica, capabil a polariza in cadrul acestuia diverse 
evenimente de natura culturala – proiectii video, dezbateri publice, teatru de papusi, expozitii 
etc. - si sociala – zone de sedere, zone de miniactivitati sportive si joaca (jocuri de sah, table, 
mini-basket, proiectii digitale interactive etc.), zone de avizier/reclama pentru alte evenimente 
culturale care se desfasoara in mun. Craiova, zone verzi. Mentionam ca pentru faza de 
proiectare a fost demarata procedura de atribuire a contractului in anul 2013, finalizarea ei 
urmand sa se realizeze in anul 2014. Propunem includerea in Programul de Investitii Publice a 
acestui an a sumei de 44 mii lei pentru finalizarea studiului de fezabilitate si a proiectului 
tehnic. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 44 mii lei; 67.02.05.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 44 mii lei  
c) creditele bugetare:  44 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 1 luna 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  amenajarea zonei de sub pasajul suprateran 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

Intocmit, 
insp. C-tin Neagoe 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 
1) str. G. Enescu si str. Dacia,  2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii si preluarea izvoarelor costiere, 

str. Paraului” - tronsoanele: str. Deceneu si str. Bariera Valcii si preluarea izvoarelor 
costiere, str. Paraului  - (P.T. + executie) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica 
si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):   constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 103/30.08.2012 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: se va putea asigura un climat de trai propice si 

adecvat pentru locuitorii din zona acestor tronsoane prin inlaturarea factorilor improprii, cum ar 
fi mirosurile neplacute, tantarilor si altor daunatori a caror prezenta este favorizata de situatia 
actuala.  

    Investitia propusa vizeaza reabilitarea si modernizarea unor tronsoane ale canalului colector 
Cornitoiu care preia si transporta apele meteorice precum si reabilitarea unui colector de ape 
uzate menajere situat in zona parcului Cornitoiu, inclusiv reabilitarea subtraversarii strazii 
George Enescu. De asemenea sunt prevazute si lucrari pentru preluarea si deversarea apelor 
unor izvoare costiere pentru tronsoanele mai sus mentionate. Valoarea  pentru realizarea 
acestui obiectiv de investitii este de 4.922.965 lei, iar termenul de executie al acestuia este de 
5 de luni. Astfel, pentru anul 2014  propunem includerea in Programul de Investitii Publice a 
sumei de 2.400 mii lei pentru demararea realizarii acestui obiectiv de investitii, diferenta 
alocandu-se in anul 2015.  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 4.922,965 mii lei (pentru cele doua tronsoane); 

74.02.06.71.01.01 
b) creditele de angajament: 2.400 mii lei  
c) creditele bugetare:  2.400 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 5 luni  
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: amenajare canal Cornitoiu  
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 

 Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
„Extindere reţele de canalizare în zona str. Gârleşti, Artera ocolitoare de Nord” - P.T.+executie 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Datorita dezvoltarii locuintelor 

cartierului din zona de est a municipiului Craiova, a aparut necesitatea maririi 
capacitatii de preluare a apelor uzate de pe str. Garlesti si a aleilor adiacente, precum 
si a Parcului Industrial Craiova. Valoarea pentru realizarea acestui obiectiv de 
investitii este de 552.764,87 lei, termenul de executie al acestuia fiind de 9 luni. 
Astfel, pentru anul 2014  propunem includerea in Programul de Investitii Publice a 
sumei de 553 mii lei pentru realizarea acestui obiectiv de investitii.    

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 553  mii lei; 74.02.06.71.01.01 
b) creditele de angajament: 553 mii lei 
c) creditele bugetare:  553 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 9 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: extindere retele de canalizare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  
   

  
 

  Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

                            
           Intocmit, 

                               insp. C-tin Neagoe                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Consolidare şi reabilitare imobil Casa Casatoriilor” Craiova (reactualizare E. T. + D.A.L.I.) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

  
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 

birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):   
alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori:  - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: constructia a suportat actiunea  a mai mult 

de 4 seisme, avariile  structurilor de rezistenţă din zidarie nearmată (fisuri si crapaturi) fiind 
mascate in mare parte de straturi de tencuială; se impune consolidarea clădirii pentru 
asigurarea siguranţei sale; intervenţiile necesare pentru consolidare vor afecta toate 
elementele care asigură funcţionalitatea – instalaţii, finisaje, decoraţiuni, detalii arhitecturale 
valoroase; din acest motiv, pentru a aborda corect din punct de vedere tehnic fazele 
premergătoare execuţiei lucrărilor de consolidare şi reabilitare, va fi necesar ca acestea să 
fie tratate în mod unitar, de un şef de proiect unic, astfel putându-se asigura viziunea 
unitară necesară pentru asigurarea unei soluţii constructive integrate şi armonioase pentru 
consolidarea şi reabilitarea funcţionalităţii şi arhitecturii valoroase a acestei construcţii de 
patrimoniu. Mentionam ca in anul 2012 a fost realizata expertiza tehnica, iar in anul 2013 
documentatia de avizare numai pentru consolidare, in suma totala de 33.670,08 lei. 
Propunem includerea in Programul de Investitii Publice a sumei de 45 mii lei pentru 
reactualizarea expertizei tehnice si a documentatiei de avizare in ceea ce priveste 
reabilitarea imobilului. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 78.670,08 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 45 mii lei 
c) creditele bugetare:  45 mii lei 
d) graficul de finanţare,pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestari servicii de proiectare – faza reactualizare expertiză 

tehnică şi documentatie de avizare a lucrarilor de interventii  
b) stadiul fizic al obiectivelor: expertiza tehnica şi documentatie de avizare a lucrarilor 

de interventii  
6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2014.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Schimbare sistem învelitoare corp central  (ET+DALI+PT)”  
Colegiul Național Economic „Gheoghe Chițu” (terţiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
  

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Învelitoarea actuală de la localul 
central este din ţiglă şi are durata de utilizare depăşită. Din acestă cauza se produc 
infiltraţii ale apelor meteorice, la vânt ţiglele se desprind şi cad în curtea şcolii, streşinile 
şi paziile sunt putrede. Pentru schimbarea sistemului de învelitoare, din învelitoare din 
ţiglă în învelitoare din tablă, este necesar a se întocmi o expertiză tehnică, o 
documentaţie de avizare lucrări de intervenţii şi un proiect tehnic în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire. Pentru proiectarea acestei investitii propunem alocarea 
sumei de 28 mii lei. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 28 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 28 mii lei  
c) creditele bugetare:  28 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): C.N. Economic Gheorghe Chițu 
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/ ____ /____ /2014  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Achiziție cu montaj platformă pentru persoane cu dizabilități” 
Colegiul Național Economic „Gheoghe Chițu” (terţiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):   
echipamente 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  Deoarece la corpul central nu există 
posibilitatea de a amenaja rampe de acces în clădire pentru persoanele cu dizabilități este 
necesar a se achiziționa și monta o platformă pentru persoanele cu dizabilități. Pentru 
această investiție propunem alocarea sumei de 55 mii lei.   
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 55 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 55 mii lei  
c) creditele bugetare:  55 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): C.N. Economic Gheorghe Chițu 
 

 
Director executiv, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Întocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
  
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Inlocuire conducta Statia Bordei „- (executie) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): constructii  

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 101/24.02.2011       
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Necesitatea executiei acestei lucrari 

este impusa de schimbarea amplasamentului tronsoanelor  de conducte pozate in 
anul 1909 in taluzul actual al drumului european E70. Valoarea estimata pentru 
realizarea acestui obiectiv de investitii este de 808.843 lei, iar termenul de executie 
estimat al acestuia este de 3 luni. Pentru anul 2014 propunem  includerea in 
Programul de Investitii Publice a sumei de 762 mii lei pentru realizarea acestui 
obiectiv. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  762 mii lei; 70.02.05.01.71.01.01 
b) creditele de angajament:  762 mii lei  
c) creditele bugetare:   762 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: inlocuire conducta 
b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect tehnic 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii  

„Reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vârţ” - (execuţie) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, 

aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente 
activelor fixe): construcţii  

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 100/24.02.2011       
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  Necesitatea execuţiei lucrării este 

impusă de vechimea mare în exploatare, tronsonul menţionat aflându-se în stadiu 
avansat de uzură. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii 
este de 608.360 lei, iar termenul de execuţie estimat al acestuia este de 3 luni.  În  
anul 2013 s-a perfectat contractul de execuţie a acestui obiectiv. Pentru finalizarea 
acestei investiţii  propunem alocarea  sumei de 545 mi lei.     

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli:  609 mii lei; 70.02.05.01.71.01.01 
b) creditele de angajament:  545 mii lei  
c) creditele bugetare:   545 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: reabilitare conductă 
b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect tehnic întocmit şi aprobat de achizitor 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
 
  

Director executiv, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 „Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia” (S.F.) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

  
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 

birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):   
alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori:   
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Se propune realizarea unei cladiri, tip spital, 

cu aproximativ 400 de paturi intrucat numarul de paturi existent in actualul spital clinic 
municipal Filantropia este insuficient, si alimierea la standardele internationale. Intrucat 
cladirile existente nu satisfac necesarul de spatiu se impune o reorganizare functionala a 
cladirilor. Mentionam ca pentru studiul de fezabilitate a fost demarata procedura de 
atribuire a contractului in anul 2013, finalizarea ei urmand sa se realizeze in anul 2014. 
Propunem includerea in Programul de Investitii Publice a acestui an a sumei de 163 mii lei 
pentru finalizarea studiului de fezabilitate.  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 163 mii lei; 66.02.06.01.71.01.30 
b) creditele de angajament: 163 mii lei 
c) creditele bugetare:  163 mii lei 
d) graficul de finanţare,pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:  luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestari servicii de proiectare – faza studiu de fezabilitate  
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2014.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Reabilitare și mansardare școală  (ET+DALI+PT)”  
Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica (nr.21)” (terţiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
  

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Deoarece localul are o vechime de 
peste 40 ani și nu s-au mai efectuat reparații capitale, este nevoie de o reabilitare a 
contrucției pentru a corespunde normativelor actuale. De asemenea, ținând cont de 
faptul că în zona în care este amplasată școala a crescut numărul de elevi a apărut 
necesitatea de a se mări numărul de clase. Prin prezenta investiție se propune ca 
odată cu reabilitarea să se facă și mansardarea clădirii pentru a se amenaja noi săli de 
clasă. Pentru proiectarea acestei investitii propunem alocarea sumei de 48 mii lei. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 48 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 48 mii lei  
c) creditele bugetare:  48 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica 
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
 



FP-59-01, vers. 01 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2014  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Utilități (instalare utilizare gaze)” 
la Grădinița cu PP Phoenix din Craiova - (executie)(terţiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  constructii 
2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Investiția este necesară pentru 
racordarea aragazului profesional la instalația de gaze. Pentru realizarea lucrărilor la 
obiectivului de investiţii propunem alocarea sumei de 5 mii lei. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 5 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 5 mii lei  
c) creditele bugetare:  5 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: .1 lună 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: Instalație utilizare gaze 
b) stadiul fizic al obiectivelor: execuţie 

6. Responsabil de program (proiect): Grădinița cu PP Phoenix 
 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Amenajare Gradina Zoologica Craiova” - (P.T. + executie) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
  

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 124/20.09.2012      
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  Unul din obiectivele acestei investitii 

este fructificarea intregii suprafete detinuta de Gradina Zoologica din Craiova prin 
reorganizarea activitatii existente in conditiile legii si diversificarea activitatii prin 
amenajare de spatii noi cu caracter recreativ si educativ. Investitia vine in 
intampinarea nevoii reale de incadrare in Normele Ordinului Ministrului Mediului si 
Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 ce priveste suprafetele minime necesare fiecarei 
specii de mamifere ce traieste in captivitate, şi adaptarea spatiului expozitional la 
cerintele europene din domeniul asigurarii conservarii biodiversitatii ex-situ. Urmare 
a Hotararii Guvernului nr. 1500/2007 Consiliul Local al Municipiului Craiova a obtinut 
o cofinantare nerambursabila in cuantum de 75% din valoarea totala a cheltuielilor 
eligibile necesare amenajarii gradinii zoologice,  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova revenindu-i  un cuantum de 25%. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 3.394 mii lei, din care cota de 

cofinantare din bugetul local al Municipiului Craiova (25%) este de 840 mii lei 
la care se adauga cheltuielile neeligibile in suma de 33 mii lei; 
67.02.05.03.71.01.01 

b) creditele de angajament: 854 mii lei (partea de finantare din partea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova), din care suma de 56 mii lei reprezinta P.T. 

c) creditele bugetare: 854 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 9 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
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f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  
5. Informaţii nefinanciare:  

a) descrierea proiectului:  amenajarea Gradinii Zoologice Craiova 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate realizat şi aprobat 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii, Directia Servicii 
Publice  

 
   

 
 Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2014.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Reabilitare și mansardare școală și sala de festivități (ET+DALI+PT)”  
Liceul „Matei Basarab” (terţiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
  

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Deoarece localul are o vechime de 
peste 40 ani și nu s-au mai efectuat reparații capitale, este nevoie de o reabilitare a 
contrucției pentru a corespunde normativelor actuale. De asemenea, ținând cont de 
faptul că în zona în care este amplasată școala a crescut numărul de elevi a apărut 
necesitatea de a se mări numărul de clase. Prin prezenta investiție se propune ca 
odată cu reabilitarea să se facă și mansardarea clădirii pentru a se amenaja noi săli de 
clasă. Pentru proiectarea acestei investitii propunem alocarea sumei de 48 mii lei. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 48 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 48 mii lei  
c) creditele bugetare:  48 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Liceul Matei Basarab 
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Nr.  

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii  

„Achiziţie cu montaj echipamente pentru locuri de joacă”  
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură 

birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe):  
alte active corporale 

2. Act normativ aprobare indicatori: -   
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:   
   Pentru  dezvoltarea armonioasă  fizico-mentală  şi pentru deprinderea de abilităţi de    
 socializare, copiii au nevoie de spaţii speciale de joacă amenajate cu respectarea normelor 
 legale de  securitate. Spaţiile existente sunt într-o stare improprie utilizării. 
     În scopul materializării investiţiei, în anul 2013 s-a emis un acord cadru, care se derulează 

prin contracte subsecvente, pe o perioadă de maximum 4 ani. Valoarea estimată  în 
acordul cadru pentru realizarea locurilor de joacă din municipiu  este de 37.188 mii lei 
(incusiv TVA). În 2013 s-a lansat primul contract subsecvent, ceea ce a permis montarea 
de  locuri de joacă în 42  de grădiniţe de copii din Craiova, acesta fiind in derulare. Pentru 
anul 2014 propunem alocarea sumei de 4.000 mii lei, din care 1.813 mii lei sunt aferenti 
primului contract subsecvent, diferenta de 2.187 mii lei alocandu-se în vederea emiterii unui 
al doilea contract subsecvent. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 37.188 mii lei; 67.02.05.03.71.01.03 
b) creditele de angajament:  4.000 mii lei  
c) creditele bugetare:   4.000 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 48 luni ( perioadă 

începută în anul  2013) 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: echipamente pentru locuri de joaca 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - primul contract subsecvent în curs de finalizare. 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii şi Achiziţii  
 

           Director executiv,                                                                             Întocmit, 
      Anamaria Mihaela Covaci                                                                insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 

Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 

Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Reactualizare Studiu de Fezabilitate canalizare pluvială şi menajeră străzi în 

cartierele Brestei, Bucovăţ, 1 Mai şi alte străzi din municipiul Craiova” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 623/2007 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 În conformitate cu art. V, aln.1, lit.a din OUG 26/2012 privind măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, propunem reactualizarea Studiului de Fezabilitate mai sus 
menţionat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 27 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  27 mii lei 
c) creditele bugetare:  27 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian Smărăndăchescu 

  
 



FP-59-01, vers. 01 

 Întocmit, 
 cons. Vasile FLORESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 
Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Reactualizare Studiu de Fezabilitate canalizare menajeră şi pluvială străzi în zona 

delimitată de străzile Eliza Opran, Fermierului, Prelungirea Brestei, Poligonului din 
municipiul  Craiova” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 119/2007 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 În conformitate cu art. V, aln.1, lit.a din OUG 26/2012 privind măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, propunem reactualizarea Studiului de Fezabilitate mai sus 
menţionat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 17 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  17 mii lei 
c) creditele bugetare:  17 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian Smărăndăchescu 
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 Întocmit, 
 insp. Dragoş SURDU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 
Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Reactualizare Studiu de Fezabilitate Alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi 

pluvială pe str. Prelungirea Dorobanţilor, alei şi alte străzi adiacente din municipiul Craiova” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 115/2009 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 În conformitate cu art. V, aln.1, lit.a din OUG 26/2012 privind măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, propunem reactualizarea Studiului de Fezabilitate mai sus 
menţionat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 14 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  14 mii lei 
c) creditele bugetare:  14 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 30 zile 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
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 Întocmit, 
 insp. Dragoş SURDU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 
Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Reactualizare Studiu de Fezabilitate Alimentare cu apă şi canalizare menajeră 

cartier Mofleni din municipiul Craiova” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 116/2009 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 În conformitate cu art. V, aln.1, lit.a din OUG 26/2012 privind măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, propunem reactualizarea Studiului de Fezabilitate mai sus 
menţionat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 13 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  13 mii lei 
c) creditele bugetare:  13 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 30 zile 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 

  
 

 Întocmit, 
 insp. Dragoş SURDU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 
Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Reactualizare Studiu de Fezabilitate Alimentare cu apă şi canalizare menajeră cartier 

Rovine II din municipiul Craiova” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 117/2009 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 În conformitate cu art. V, aln.1, lit.a din OUG 26/2012 privind măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, propunem reactualizarea Studiului de Fezabilitate mai sus 
menţionat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 14 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  14 mii lei 
c) creditele bugetare:  14 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 30 zile 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian Smărăndăchescu 
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 Întocmit, 
 insp. Dragoş SURDU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 
Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Reactualizare Studiu de  Fezabilitate  Canalizare  menajeră:  Bvd. 1 Mai  (între   
str. Dealul Spirii şi str. Tabaci), Aleea 1Mai, str. Rozmarinilor, Aleea Nectarului, Aleea 1 

Bâlteni, Aleile I şi IV Şimnic, str. Beethoven, Aleea Corneliu Coposu, Aleea I Tineretului, 
str. Remus, Aleea II Ana Ipătescu” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 114/2009 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 În conformitate cu art. V, aln.1, lit.a din OUG 26/2012 privind măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, propunem reactualizarea Studiului de Fezabilitate mai sus 
menţionat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 14 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  14 mii lei 
c) creditele bugetare:  14 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 30 zile 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
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 Întocmit, 
 cons. Vasile FLORESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 

Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 

Nr.    4256 /...........................2014   Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Reactualizare Studiu de Fezabilitate canalizare pluvială cartier Bariera Vâlcii” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 25/2008 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 În conformitate cu art. V, aln.1, lit.a din OUG 26/2012 privind măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, propunem reactualizarea Studiului de Fezabilitate mai sus 
menţionat. 
 Pentru  fazele  următoare  Proiect  Tehnic şi Execuţie valoarea estimată este de 
168760  mii lei şi durata estimată de 36(treizecişişase) luni. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 13 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06.01/71.01.30. 
b) creditele de angajament:  13 mii lei 
c) creditele bugetare:  13 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 30 zile 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian Smărăndăchescu 

  
 Întocmit, 
 insp. Dragos SURDU  
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar 
Nr . 4307  /...........................2014   Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Reactualizare Studiu de Fezabilitate canalizare pluvială cartier Romaneşti” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 173/2008 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: 
 În conformitate cu art. V, aln.1, lit.a din OUG 26/2012 privind măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, propunem reactualizarea Studiului de Fezabilitate mai sus 
menţionat. 
 Pentru  fazele  următoare  Proiect  Tehnic  şi  Execuţie valoarea estimată este de 
74912 mii lei şi durata estimată de 24 (douăzecişipatru) luni. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 10 mii  lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06.01/71.01.30. 
b) creditele de angajament:  10 mii lei 
c) creditele bugetare: 10 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 30 zile 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian Smărăndăchescu 
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 Întocmit, 
 insp. Dragoş SURDU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 
Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Reactualizare Studiu de Fezabilitate Reţele de alimentare cu apă şi canalizare 

menajeră şi pluvială în zona de est a municipiul Craiova (Aleea II Cantonului – Prelungirea 
str. Caracal, actual Henry Ford)” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 291/2007,HCL 217/2008 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 În conformitate cu art. V, aln.1, lit.a din OUG 26/2012 privind măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, propunem reactualizarea Studiului de Fezabilitate mai sus 
menţionat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 24 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  24 mii lei 
c) creditele bugetare:  24 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 30 zile 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
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Delia CIUCĂ Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
  
 Întocmit, 
 insp. Dragoş SURDU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  

Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 
Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Reactualizare Studiu de Fezabilitate reţele canalizare menajeră şi pluvială în zona 

de vest a municipiului Craiova” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  
       alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 În conformitate cu art. V, aln.1, lit.a din OUG 26/2012 privind măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, propunem reactualizarea Studiului de Fezabilitate mai sus 
menţionat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
  valoare totală – 22 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  22 mii lei 
c) creditele bugetare:  22 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 30 zile 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):  - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:  - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
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 Întocmit, 
 cons. Vasile FLORESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 
Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Reactualizare Studiu de Fezabilitate canalizare menajeră şi pluvială cartierul Făcăi 

– municipiul Craiova” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  
       alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 În conformitate cu art. V, aln.1, lit.a din OUG 26/2012 privind măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, propunem reactualizarea Studiului de Fezabilitate mai sus 
menţionat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
  valoare totală – 5 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  5 mii lei 
c) creditele bugetare:  5 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:  
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii. 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
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Delia CIUCĂ Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
  
 Întocmit, 
 insp. Dragoş SURDU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 
Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Studiu de Fezabilitate canalizare pluvială cartier Lascăr Catargiu din municipiul 

Craiova” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 Prin dezvoltarea cartierului Lascăr Catargiu din punct de vedere urbanistic este 
necesar a se efectua un studiu de fezabilitate pentru canalizare pluvială în vederea 
asigurării unui mediu curat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 80 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  80 mii lei 
c) creditele bugetare:  80 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):- 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:- 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
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 Întocmit, 
 insp. Dragoş SURDU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 
Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Studiu de Fezabilitate canalizare pluvială cartier Mofleni din municipiul Craiova” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 Prin dezvoltarea cartierului Mofleni din punct de vedere urbanistic este necesar a se 
efectua un studiu de fezabilitate pentru canalizare pluvială în vederea asigurării unui 
mediu curat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 35 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  35 mii lei 
c) creditele bugetare:  35 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:  
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian Smărăndăchescu 

  
 

 Întocmit, 
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 insp. Dragoş SURDU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA  
Primăria Municipiului Craiova  
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Se aprobă, 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Ordonator principal de credite 
Serviciilor de Utilitate Publică  Primar, 
Nr.                     /...........................2014
  

 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii : 
  ,,Studiu de Fezabilitate canalizare pluvială cartier Rovine II din municipiul Craiova” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):   alte active fixe  
2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  
 Prin dezvoltarea cartierului Rovine II din punct de vedere urbanistic este necesar a 
se efectua un studiu de fezabilitate pentru canalizare pluvială în vederea asigurării 
unui mediu curat. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:  
   valoare totală – 35 mii lei. 

  capitol cheltuieli - 74.02.06./71.01.30. 
b) creditele de angajament:  35 mii lei 
c) creditele bugetare:  35 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:  
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia Servicii Publice; Direcţia Achiziţii 
Investiţii şi Licitaţii 

  
 

Director executiv, Sef Serviciu, 
Delia CIUCĂ Cristian Smărăndăchescu 
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 Întocmit, 
 insp. Dragoş SURDU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Servicii Publice 
Serviciul  A.I.D. 
Nr.  

          Se aprobă 
      Ordonator principal de credite 

           Primar, 
         Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                                                                                   
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
„Amenajare pasaje de trecere la nivel  cu CF  cu placi elastice  pe b-dul Decebal (linie CF 

rampa militara) si str. Caracal (zona Complex Banie)” - ET + DALI. 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte 
active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Avand in vedere ca trecerile la nivel pe b-dul 
Decebal si str. Caracal  se afla intru-un stadiu avansat de degradare, fapt ce pune in pericol 
siguranta traficului rutier este necesara realizarea primelor etape premergatoare executiei 
– expertiza tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – in conformitate 
cu HG. 28/2008, privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice. Propunem includerea in Programul de Investitii Publice a sumei de 20 mii 
lei pe anul 2014  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 20  mii lei; 74.02.06.71.01.30 
b) creditele de angajament: 20 mii lei 
c) creditele bugetare:  20 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 2 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestari servicii de proiectare – fazele expertiza tehnica si 

documentatie de avizare a lucrarilor de interventii  
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiţii si Achizitii  
  

 
 

  Director executiv, 
Delia Ciuca 

                            
                   Serviciul AID               

     Marian Ghencioiu 
 
 
                                                                                                                                               Intocmit  
                              cons. Marius Valeriu Mirea 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr. 11107/___.01.2014 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia – Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  

 „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7” 
– expertiză tehnică, DALI, PT 

 în Programul de Investiţii Publice pe anul  2014 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; 
mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii 
capitale aferente activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  

Imobilul care este sediul principal al Primăriei Municipiului Craiova, situat în 
str. A. I. Cuza nr. 7, face parte din domeniul public al municipiului şi este 
monument istoric de arhitectura cod LMI 17 B 078 conform „Listei 
monumentelor Istorice” aprobată şi publicată de Ministerul Culturii. 

Cladirea cu regim de înălţime S + P +1 şi suprafaţă construită desfăşurată de 
1090 mp a fost construită în perioada 1902 – 1906. În prezent are destinatia 
de sediu administrativ al Primăriei Municipiului Craiova, tot aici desfăşurându-
se şi activitatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

Construcţia a fost supusă la evenimente majore (cutremurele din 1908, 1940, 
1977, 1986 şi 1990), fiecare afectând structura de rezistenţă, însă, după nici 
unul dintre acestea nu au fost făcute intervenţii importante asupra clădirii. 
Până în prezent s-au mentinut parametrii minimi de functionalitate prin 
efectuarea de lucrari de reparatii curente, dar vechimea construcţiei şi 
problemele aparute necesită o interventie mai amplă asupra cladirii, motiv 
pentru care s-a considerat realizat expertizarea tehnică a acestui imobil în anul 
1999. În anul 2000 s-a realizat şi un studiu de fezabilitate pentru consolidarea 
imobilului, intenţionându-se solicitarea de fonduri în acest sens de la Banca 
Mondială. Demersurile au fost sistate datorită litigiilor asupra dreptului de 
proprietate a clădirii.                                                                                                                                                           

Având in vedere faptul că litigiile privind dreptul de proprietate s-au soluţionat 
în favoarea Municipiului Craiova, iar expertiza şi studiul de fezabilitate pentru 
consolidare au o vechime considerabilă şi nu mai corespund cu starea actuală 
al imobilului, în cursul anului 2013 s-a organizat procedura de achiziţie publică 
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pentru elaborarea documentaţiei de proiectare care include expertiză tehnică, 
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi proiect tehnic şi s-a 
încheiat contractul de proiectare cu termen de prestare a serviciilor în cursul 
anului 2014. De asemenea, în cursul anului curent se vor efectua cheltuielile 
cu avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire. 

 Faţă de cele menţionate, propunem includerea obiectivului de investiţii 
„Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7” – 
expertiză tehnică, DALI, PT în Programul de Investiţii Publice pe anul  2014, 
la cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, cu suma de 550 mii lei. 
Până la elaborarea devizului general al investitiei estimăm că suma necesara 

realizarii acestui obiectiv este de 15.000.000 lei, iar durata de execuţie a 
lucrărilor este de 2 ani. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 550.000 lei; 
51.02.01.03.71.01.30 

b) creditele de angajament: 550.000 lei 
c) creditele bugetare: 550.000 lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare 
Proiecte 
  
 

Director executiv, Sef Birou, 
Monica Nastasă 

 
 
 

Alina Roşca 
 
 
 

Intocmit, 
Insp. Elena Petrişor 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Biroul Management Financiar 
Nr. 11115/___.01.2014 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia – Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  

 „Amenajare clădire str. A. I. Cuza, nr. 1” – AE, expertiză tehnică, DALI, PT 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul  2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale 
aferente activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  

Imobilul situat în str. A. I. Cuza nr. 1 face parte din domeniul public al municipiului 
Craiova fiind preluat din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în anul 2005 
conform H.G. nr. 2409/21.12.2004. Corpul principal de clădire cu regim de înălţime S 
+ P + 4E, suprafaţă construită de 700 mp, cunoscută sub denumirea „Hotel Palace”, 
este un monument de arhitectură de la începutul secolului XX, construit după 
planurile arhitectului Otto Hesselman. În prezent are destinatia de sediu administrativ 
al Primăriei Municipiului Craiova unde funcţionează o parte importantă din serviciile şi 
direcţiile instituţiei. Clădirea are fundaţie de beton şi zidărie de cărămidă, pardoseli 
mixte din beton, ciment mozaicat, parchet şi marmură. Zugrăvelile sunt în var, iar în 
sala centrală tencuielile sunt vopsite în ulei. Tâmplăria este de asemenea mixtă. 
Şarpanta este din lemn de brad, iar învelitoarea din tablă în solzi. Construcţia este 
racordată la reţeaua de termoficare a oraşului, apă, canalizare, telefonie şi 
electricitate. 

Se constata faptul că anumite elemente de structură şi arhitectură ale clădirii 
prezinta un anumit grad de deteriorare. De asemenea, este necesară amenajarea 
corespunzătoare a clădirii în concordanţă cu destinaţia actuală, dat fiind faptul că de-
a lungul timpului clădirea a avut diferite funcţionalităţi. În acest sens, s-a demarat la 
finele anului 2013 procedura de achiziţie publică a documentaţiei de proiectare, care 
va include: Expertiză Tehnică,  Audit energetic, Documentaţie de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie (D.A.L.I) împreună cu Analiza Cost-Beneficiu, după care se va executa 
Proiectul Tehnic (P.T.), Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţie de Construire 
(D.T.A.C.) şi Detalii de Execuţie (D.E.). Tot în cursul anului curent se vor efectua 
cheltuielile cu avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire. 

Având în vedere cele menţionate, propunem includerea obiectivului de investiţii 
“Amenajare clădire str. A. I. Cuza, nr. 1” – AE, expertiză tehnică, DALI, PT în 
Programul de Investiţii Publice pe anul  2014, la cap. 51.02 „Autorităţi publice şi 
acţiuni externe”, cu suma de 650 mii lei. 
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Până la elaborarea devizului general al investitiei estimăm că suma necesara 
realizarii acestui obiectiv este de 30.000.000 lei, iar durata de execuţie a lucrărilor 
este de 2 ani. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:650.000 lei; 51.02.01.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 650.000 lei 
c) creditele bugetare: 650.000 lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
  
 

Director executiv, Sef Birou, 
Monica Nastasă 

 
 
 

Alina Roşca 
 
 
 

Intocmit, 
insp. Elena Petrişor 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Servicii Publice  
Serviciul A.I.D.  
Nr. ........................... 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

  Reabilitare strazi din municipiul Craiova (ET+DALI): 
Libertatii        7.000 lei  
Gheorghe Bibescu     15.000 lei 
Henri Ford       15.000 lei 
Cosuna       15.000 lei 
Constantin Severeanu     15.000 lei 
Popoveni      15.000 lei  
Pandurilor      15.000 lei 
Fratii Golesti      15.000 lei 
Vasile Alecsandri     15.000 lei 
Brandusa        7.000 lei 
Mihail Kogalniceanu     15.000 lei 
Dr. Stefan Berceanu       7.000 lei 
Dr. M. Canciulescu       7.000 lei 
Dr. Ion Augustin       7.000 lei 
Dr. Ion Cantacuzino     15.000 lei  
Dr. Victor Gomoiu     15.000 lei 
Alexandru cel Bun        7.000 lei  
Parangului       15.000 lei 
Teilor       15.000 lei  
Motru          7.000 lei  

 
în Programul de Investiţii Publice pe anul  2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale 
aferente activelor fixe): alte active fixe 
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2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in vederea reabilitarii strazilor 
ce prezinta un grad avansat de uzura, este necesara realizarea primelor etape 
premergatoare executiei – expertiza tehnica si documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii – in conformitate cu HG. 28/2008, privind continutul cadru 
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice.Strazile cuprinse 
in lista au carosabil din beton asfaltic si se solicita reabilitarea lor. Deoarece 
procedura de atribuire a contractului nu a fost finalizata la sfarsitul anului 2013, 
propunem includerea in Programul de Investitii Publice pe anul 2014 a sumei de 
244 mii lei  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 244 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 244 mii lei 
c) creditele bugetare:  244 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:       

1 luna 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestari servicii de proiectare – fazele expertiza 

tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii  
b) stadiul fizic al obiectivelor:  -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul A.I.D.      
  
 

Director Executiv,  Serviciul A.I.D., 
Delia Ciuca  

 
  
 

Marian Ghencioiu  
 
 

Intocmit, 
ref. spec. Marieta Duman 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Servicii Publice  
Serviciul A.I.D.  
Nr. ........................... 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu  

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

  Modernizare strazi din municipiul Craiova (ET+DALI): 
Eliza Opran       15.000 lei 
Aleea 2,3 Garlesti     15.000 lei 
Pescarus        10.000 lei 
Arad          7.000 lei 
Crinului + Al.I, II, III      15.000 lei 
Al. Dunarii        7.000 lei 
Albinelor + Al.I, II     15.000 lei 
Al. I,II Motru      10.000 lei 
 Drumul Fabricii     10.000 lei 
Poienii + alee      10.000 lei 
Homer        10.000 lei  

 
în Programul de Investiţii Publice pe anul  2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale 
aferente activelor fixe): alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in vederea modernizarii 
strazilor ce prezinta un grad avansat de nesiguranta a traficului rutier si pietonal, 
coroborat cu faptul ca unul din obiectivele principale ale Primariei municipiului 
Craiova este acela de a aduce strazile la standarde europene, este necesara 
realizarea primelor etape premergatoare executiei – expertiza tehnica si 
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – in conformitate cu HG. 
28/2008, privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice.Strazile cuprinse in lista au carosabil din balast sau piatra 
sparta si se solicita moderizarea lor prin aducerea sistemului rutier la nivel de 
beton asfaltic. Deoarece procedura de atribuire a contractului nu a fost finalizata 
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la sfarsitul anului 2013, propunem includerea in Programul de Investitii Publice pe 
anul 2014 a sumei de 124 mii lei  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 124 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 124 mii lei 
c) creditele bugetare:  124 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:       

1 luna 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestari servicii de proiectare – fazele expertiza 

tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii  
b) stadiul fizic al obiectivelor:  -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul A.I.D.      
  
 

Director Executiv,  Serviciul A.I.D., 
Delia Ciuca  

 
  
 

Marian Ghencioiu 
 
 

Intocmit, 
ref. spec. Marieta Duman 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Servicii Publice  
Serviciul A.I.D.  
Nr. ........................... 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu  

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

  Modernizare strazi din municipiul Craiova (ET+DALI): 
Eliza Opran       15.000 lei 
Aleea 2,3 Garlesti     15.000 lei 
Pescarus        10.000 lei 
Arad          7.000 lei 
Crinului + Al.I, II, III      15.000 lei 
Al. Dunarii        7.000 lei 
Albinelor + Al.I, II     15.000 lei 
Al. I,II Motru      10.000 lei 
 Drumul Fabricii     10.000 lei 
Poienii + alee      10.000 lei 
Homer        10.000 lei  

 
în Programul de Investiţii Publice pe anul  2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale 
aferente activelor fixe): alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in vederea modernizarii 
strazilor ce prezinta un grad avansat de nesiguranta a traficului rutier si pietonal, 
coroborat cu faptul ca unul din obiectivele principale ale Primariei municipiului 
Craiova este acela de a aduce strazile la standarde europene, este necesara 
realizarea primelor etape premergatoare executiei – expertiza tehnica si 
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – in conformitate cu HG. 
28/2008, privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice.Strazile cuprinse in lista au carosabil din balast sau piatra 
sparta si se solicita moderizarea lor prin aducerea sistemului rutier la nivel de 
beton asfaltic. Deoarece procedura de atribuire a contractului nu a fost finalizata 
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la sfarsitul anului 2013, propunem includerea in Programul de Investitii Publice pe 
anul 2014 a sumei de 124 mii lei  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 124 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 124 mii lei 
c) creditele bugetare:  124 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:       

1 luna 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestari servicii de proiectare – fazele expertiza 

tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii  
b) stadiul fizic al obiectivelor:  -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul A.I.D.      
  
 

Director Executiv,  Serviciul A.I.D., 
Delia Ciuca  

 
  
 

Marian Ghencioiu 
 
 

Intocmit, 
ref. spec. Marieta Duman 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Servicii Publice  
Serviciul A.I.D.  
Nr. ........................... 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguta Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

  Modernizare strazi din municipiul Craiova (ET+DALI): 
1. - Prelungirea Teilor       7.000 lei 
2. - Alecu Russo        10.000 lei 
3. - Alba Iulia                        15.000 lei 
4. - Alunului         15.000 lei 
5. - Anina          5.000 lei 
6. - Antiaeriana                       15.000 lei 
7. - Artileriei         15.000 lei 
8. - Babadag           7.000 lei 
9. - Barbatesti                          7.000 lei 
10. - Botosani                          7.000 lei 
11. - Brasov           7.000 lei 
12. - Capsunilor                         7.000 lei 
13. - Carbunesti                   7.000 lei 
14. - Cavaleriei         15.000 lei 
15. - Ciocîrliei           7.000 lei 
16. - Cocorului                           7.000 lei 
17. - Codlea           7.000 lei 
18. - Constanta                          7.000 lei 
19. - Corabia                          7.000 lei 
20. - Corcova           7.000 lei 
21. - Cornului                        15.000 lei 
22. - Costache Negruzzi( cart. Veterani)      7.000 lei 
23. - Cristian Tell          7.000lei 
24. - Cujmir          5.000 lei 
25. - Dabuleni                          7.000 lei 
26. - Deltei           7.000 lei 
27. - Dimitrie Cantemir                        7.000 lei  
28. - Ecoului           7.000 lei 
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29. - Eroii Sanitari                        7.000 lei 
30. - Fermei( Simnicu de Jos)                   10.000 lei 
31. - Fermierului        25.000 lei 
32. - Gîrlesti         15.000 lei 
33. - Genistilor                        10.000 lei 
34. - Gradinari din Simnicu de Jos              10.000lei 
35. - Hîrsova                          7.000 lei 
36. - Iezerului                          7.000 lei 
37. - Infanteriei         10.000 lei  
38. - Leandrului                         7.000 lei 
39. - Livezi           7.000 lei 
40. - Maghiranului          7.000 lei 
41. - Marinei         10.000 lei 
42. - Mesteacanului        10.000 lei  
43. - Merisorului        10.000 lei  
44. - Carpenului – Stanga + dreapta canal protectie   15.000 lei 
45. - Muntenia                        25.000 lei 
46. - Oltenita (cart N. Romanescu)     7.000 lei 
47. - Petrila          7.000 lei 
48. - Plopului         10.000 lei 
49. - Postavarul                          7.000 lei 
50. - Pui de Lei         7.000 lei 
51. - Rachitei                         7.000 lei 
52. - Razelm                       7.000 lei 
53. - Sinoe          7.000 lei  
54. - Stejarului                        7.000 lei 
55. - Strungarilor        7.000 lei 
56. - Techirghiol                       7.000 lei 
57. - Tisa          7.000 lei 
58. - Topolnitei                        5.000 lei 
59. - Tulcea         7.000 lei  
60.  - Trandafirului        10.000 lei 
61. - Vînatorii de Munte              15.000 lei 
62. - Visinului          15.000 lei 
63. - Zalau            7.000 lei 
64. - Gutuiului (din Valea Rosie)        7.000 lei   
65. - ing. Emil Marghitu                        7.000 lei  
66. - Izvorul Rece         10.000 lei 
67. - Aleea 1,2,3,4 Izvorul Rece        10.000 lei 
68. - Maria Rosetti          10.000 lei 
69. - Aleea 1 Maria Rosetti         7.000 lei 
70. - Aleea IV Simnic         15.000 lei 
71. Aleeile 1,2,3,4,5 Gheorghe Donici      10.000 lei 
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72. Aleile 1,2,3,4,5,6 Alexandru cel Bun      10.000 lei  
 

în Programul de Investiţii Publice pe anul  2014 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale 
aferente activelor fixe): alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in vederea modernizarii 
strazilor ce prezinta un grad avansat de nesiguranta a traficului rutier si pietonal, 
coroborat cu faptul ca unul din obiectivele principale ale Primariei municipiului 
Craiova este acela de a aduce strazile la standarde europene, este necesara 
realizarea primelor etape premergatoare executiei – expertiza tehnica si 
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – in conformitate cu HG. 
28/2008, privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice.Strazile cuprinse in lista au carosabil din pamant si se solicita 
moderizarea lor prin aducerea sistemului rutier la nivel de beton asfaltic. 
Deoarece procedura de atribuire a contractului nu a fost finalizata la sfarsitul 
anului 2013, propunem includerea in Programul de Investitii Publice pe anul 2014 
a sumei de 667 mii lei  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 667 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 667 mii lei 
c) creditele bugetare:  667 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:       

1 luna 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestari servicii de proiectare – fazele expertiza 

tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii  
b) stadiul fizic al obiectivelor:  -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul A.I.D.      
  
 

Director Executiv,  Serviciul A.I.D., 
Delia Ciuca 

 
  
 

Marian Ghencioiu 
 
 

Intocmit, 
ref spec. Marieta Duman 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Servicii Publice  
Serviciul A.I.D.  
Nr. ........................... 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia-Olguta Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

  Modernizare strazi din municipiul Craiova (ET+DALI): 
Macinului         7.000 lei 
Mixandrelor         7.000 lei 
Micsunele         7.000 lei 
Porumbului         7.000 lei 
Vrancei          7.000 lei 
Trifoiului         7.000 lei 
Buzias       10.000 lei 
Ion Creanga         7.000 lei 
Pietrosu           5.000 lei 
Balzac        10.000 lei  
Răşinari        10.000 lei  

 
în Programul de Investiţii Publice pe anul  2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale 
aferente activelor fixe): alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in vederea modernizarii 

strazilor ce prezinta un grad avansat de nesiguranta a traficului rutier si 
pietonal, coroborat cu faptul ca unul din obiectivele principale ale Primariei 
municipiului Craiova este acela de a aduce strazile la standarde europene, 
este necesara realizarea primelor etape premergatoare executiei – expertiza 
tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – in conformitate 
cu HG. 28/2008, privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente investitiilor publice.Strazile cuprinse in lista sunt cu pavaj din bolovani 
de rau sau piatra cubica si se solicita modernizarea lor prin aducerea 
sistemului rutier la nivel de beton asfaltic. Deoarece procedura de atribuire a 
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contractului nu a fost finalizata la sfarsitul anului 2013, propunem includerea in 
Programul de Investitii Publice pe anul 2014 a sumei de 84 mii lei. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 84 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 84 mii lei 
c) creditele bugetare:  84 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:       

1 luna 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: prestari servicii de proiectare – fazele expertiza 

tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii  
b) stadiul fizic al obiectivelor:  -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul A.I.D.      
  
 

Director Executiv,  Serviciul A.I.D., 
Delia Ciuca 

 
  
 

Marian Ghencioiu 
 
 

Intocmit, 
ref. spec. Marieta Duman 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 208580 din 30.12.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor asimilate investitiilor pentru  

„Construire locuinte  – zona „Hanul Rosu” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori:HCL 300/2006, HCL 217/2010, HCL 231/2005 
si 37/2013. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situatia existenta 
este necesara corelarea reglementarilor urbanistice aprobate prin PUZ tinandu-se 
cont de situatia existenta in teren si de parcelarile aprobate prin HCL-urile 
anterioare. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 50 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 50 mii lei; 
c) creditele bugetare: 50 mii lei;  
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): D.U.A.T.    
 

  
Arhitect Sef, 

Gabriela Miereanu 
                                Sef Serviciu, 

                                Stela Mihaela Ene 
 
 

                               Intocmit, 
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                                 Adina Butaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 208573 din 30.12.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor asimilate investiţiilor pentru   

„Reactualizare zonă prin PUZ -Creare locuinţe colective ” str.Caracal nr.132 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria(construcţii:masini,echipamente şi mijloace de transport;mobilier,aparatură 
birotică şi alte active corporale;alte active fixe;reparaţii capitale aferente activelor fixe):alte 
active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori:PUG aprobat cu HCL 23/2000 prelungit cu 
152/2011,135/2012 şi 37/2013 precum si HCL 484/2011.   
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:în raport cu situaţia existentă  
este necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice ţinându-se 
cont de situatia existenta in teren precum si HCL nr.484/2011 prin care s-a aprobat 
preluarea terenului din domeniul public al statului şi administrarea de Ministerul 
Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în vederea construirii de locuinţe colective  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 50 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 50 mii lei; 
c) creditele bugetare: 50 mii lei;  
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): D.U.A.T.    
 

 Arhitect Sef, 
Gabriela Miereanu 

                                Şef Serviciu, 
                                Stela Mihaela ENE 

 
                               Întocmit, 

                   Buciu-Vădăstreanu Leontin 
Cristian 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/ ____ /____ /2014  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Achiziție cu montaj paratrăsnete la unitățile de învățământ 
din municipiul Craiova” (PMC) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):   
echipamente 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Pentru obținerea autorizației de funcționare 
de la M.A.I. – I.S.U Oltenia este necesar a se achiziționa și monta paratrăsnete la unitățile de 
învățământ care nu sunt dotate cu aceste paratrăsnete. Pentru această investiție propunem 
alocarea sumei de 200 mii lei.   
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 200 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 200 mii lei  
c) creditele bugetare:  200 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

 
Director executiv, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Întocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
 Primăria Municipiului Craiova 
Directia  Elaborare  şi Implementare Proiecte  
Biroul Management Financiar 
Nr.  ……… /……………...2014 

 
 

 
 
 
 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  
PT -  „Realizare canalizare pluvială pe str. Toamnei”   

în Programul de Investiţii Publice pe anul  2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): 
alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: În Programul de investiţii pe anul 2014 a 

fost inclus obiectivul de investiţii „Studiu de Fezabilitate -  Canalizare pluvială pe str. 
Toamnei, tronson str. Teilor – str. Carpenului”  în Programul de Investiţii Publice pe anul  
2013, la cap. 74.02 „Protecţia mediului”, cu suma de 40 mii lei.  

Având în vedere faptul că amplasamentul lucrării ce urmează a se executa depăşeşte 
intersecţia str. Teilor şi Carpenului menţionate în denumire, propunem modificarea denumirii 
obiectivului de investiţii „PT  -  Canalizare pluvială pe str. Toamnei, tronson str. Teilor – str. 
Carpenului” în PT - „Realizare canalizare pluvială pe strada Toamnei”. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: - 
b) creditele de angajament: - 
c) creditele bugetare: - 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: – 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): – 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: – 

5. Informaţii nefinanciare: – 
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia  Elaborare  şi Implementare Proiecte 
  
 
 

Director executiv, 
Monica Nastasa 

Sef Birou, 
Alina Roşca 

 
 
 

Întocmit, 
Insp. Oana Radulescu 

 
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Expertiza tehnica + Audit Energetic + Documentaţie de avizare a lucrarilor de intervenţii + Proiect 
Tehnic, pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit multietajate, etapa a II a” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
  

 1.Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe):  alte active 
fixe 
 2.Act normativ aprobare indicatori: -  
 3.Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  în baza acordului cadru 52519/ 2010, cu 
derulare multianuală (până în 2014) propunem alocarea de sume pentru continuarea derulării 
contractului subsecvent nr. 78895 / 2010, pentru Expertiză tehnică + Audit Energetic + 
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii + Proiect Tehnic, pentru reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit multietajate din Craiova, etapa a II a . 
 4.Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 412 mii lei; 70.02.03.01.71.01.30 
b) creditele de angajament: 10 mii lei 
c) creditele bugetare:  10 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

 5.Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: Expertiză tehnică + Audit Energetic + Documentaţie de avizare 

a lucrărilor de intervenţii + Proiect Tehnic, pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 
multietajate din Craiova, etapa a II a . 

b) stadiul fizic al obiectivelor: Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii în curs 
de analiză de către achizitor 
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 
Intocmit, 

insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2014  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Utilități (racord canalizare) (terţiar) 
Școala Gimnazială Lascăr Catargiu 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  constructii 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Prin investiţia propusă se face 
racordul la rețeaua stradală de calizare a instalațiilor sanitare de la Grădinița nr. 17, 
structură a Şcolii Gimnaziale Lascăr Catargiu, din str. Teleanjănului nr.35, Craiova. Se 
propune alocarea sumei de 5 mii lei. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 5 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 5 mii lei  
c) creditele bugetare:  5 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 1 lună 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: racordarea instalațiilor sanitare din incintă la rețeaua 

stradală de canalizare. 
b) stadiul fizic al obiectivelor: în execuţie 

6. Responsabil de program (proiect):  Şcoala Gimnazială Lascăr Catargiu 
  

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2014  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Refuncţionalizare clădire grădiniţă, construire grupuri sanitare şi racordare la utilităţi 
(executie)” la Scoala gimnaziala Lascar Catargiu pentru Gradinita cu program 

prelungit nr. 17 (terţiar) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  constructii 
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 104/23.02.2012  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivului de investiţii propunem alocarea sumei de 476 mii lei.  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 1.076 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament:.476 mii lei  
c) creditele bugetare:  476 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 5 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: Refuncţionalizarea clădirii prin creerea de grupuri 

sanitare pentru copii şi anexe şi deasemenea creerea unui hol comun. 
b) stadiul fizic al obiectivelor: în execuţie 

6. Responsabil de program (proiect):  Şcoala Gimnazială Lascăr Catargiu 
  

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2014.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Reabilitare și mansardare școală  (ET+DALI+PT)”  
Școala Gimnazială „Mircea Eliade (nr.22)” (terţiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
  

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Deoarece localul are o vechime de 
peste 40 ani și nu s-au mai efectuat reparații capitale, este nevoie de o reabilitare a 
contrucției pentru a corespunde normativelor actuale. De asemenea, ținând cont de 
faptul că în zona în care este amplasată școala a crescut numărul de elevi a apărut 
necesitatea de a se mări numărul de clase. Prin prezenta investiție se propune ca 
odată cu reabilitarea să se facă și mansardarea clădirii pentru a se amenaja noi săli de 
clasă. Pentru proiectarea acestei investitii propunem alocarea sumei de 48 mii lei. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 48 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 48 mii lei  
c) creditele bugetare:  48 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Școala Gimnazială Mircea Eliade 
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2014.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Extindere şcoala cu clasele I-VIII”  
Şcoala Gimnazială  „Sf. Dumitru” (PMC) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  constructii 
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 489/21.12.2006  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivului de investiţii propunem alocarea sumei de 462 mii lei.  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 1.574,62 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 462 mii lei  
c) creditele bugetare:  462 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: Extindere Şcoală 
b) stadiul fizic al obiectivelor: în execuţie 

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 

 
Director, 

Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr. __________/____/___/2014.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Schimbare sistem învelitoare corp 2 școală  (ET+DALI+PT)”  
Școala Gimnazială „Traian” (terţiar) 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
  

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  alte active fixe 
2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Învelitoarea actuală de la localul 
central este din ţiglă şi are durata de utilizare depăşită. Din acestă cauza se produc 
infiltraţii ale apelor meteorice, la vânt ţiglele se desprind şi cad în curtea şcolii, streşinile 
şi paziile sunt putrede. Pentru schimbarea sistemului de învelitoare, din învelitoare din 
ţiglă în învelitoare din tablă, este necesar a se întocmi o expertiză tehnică, o 
documentaţie de avizare lucrări de intervenţii şi un proiect tehnic în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire. Pentru proiectarea acestei investitii propunem alocarea 
sumei de 38 mii lei. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 28 mii lei; 65.02.71 
b) creditele de angajament: 38 mii lei  
c) creditele bugetare:  38 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: proiectare 
b) stadiul fizic al obiectivelor: - 

6. Responsabil de program (proiect): Școala Gimnazială Traian  
 

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
Intocmit, 

insp. Iulian Pătru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
 Primăria Municipiului Craiova 
Directia  Elaborare  şi Implementare Proiecte  
Biroul Management Financiar 
Nr.  …………..  din  …………...2014 

 
 

 
 
 
 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii  
SF -  „Realizare canalizare pluvială pe str. Toamnei”   

în Programul de Investiţii Publice pe anul  2014 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): 
alte active fixe 

2. Act normativ aprobare indicatori: -  
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: În Programul de investiţii pe anul 2013 a 

fost inclus obiectivul de investiţii „Studiu de Fezabilitate -  Canalizare pluvială pe str. 
Toamnei, tronson str. Teilor – str. Carpenului”  în Programul de Investiţii Publice pe anul  
2013, la cap. 74.02 „Protecţia mediului”, cu suma de 30 mii lei.  

Având în vedere faptul că amplasamentul lucrării ce urmează a se executa depăşeşte 
intersecţia str. Teilor şi Carpenului menţionate în denumire, propunem modificarea denumirii 
obiectivului de investiţii „Studiu de Fezabilitate -  Canalizare pluvială pe str. Toamnei, 
tronson str. Teilor – str. Carpenului” în SF - „Realizare canalizare pluvială pe strada 
Toamnei”. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: - 
b) creditele de angajament: - 
c) creditele bugetare: - 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: – 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): – 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: – 

5. Informaţii nefinanciare: – 
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 

6. Responsabil de program (proiect):  Direcţia  Elaborare  şi Implementare Proiecte 
  
 
 

Director executiv, 
Monica Nastasa 

 
Sef Birou, 

Alina Roşca 
 
 
 

Întocmit, 
Insp. Oana Radulescu 

 
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 
Serviciul Investitii si Achizitii 
Nr.  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din Mun. Craiova” - (P.T. + executie) 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe):  constructii 

2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 305/20.12.2012       
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  In prezent imprejmuirea existenta a 

Cimitirului Sineasca pe o lungime de 210 m la str. George Enescu este puternic 
afectata de impingerea pamantului din spatele imprejmuirii, prezentand atat fisuri 
verticale cat si deplasari ale coronamentului. Pentru remedierea situatiei existente 
care prezinta un risc mare de accident  este necesara o solutie de consolidare. 
Intrucat procedura de atribuire a contractului a inceput in anul 2013, finalizarea ei urmand 
sa se realizeze in anul 2014, propunem includerea in Programul de Investitii Publice a 
acestui an a sumei de  300 mii lei pentru realizarea proiectului tehnic si a executiei 
lucrarii. 

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 300 mii lei; 67.02.06.71.01.01 
b) creditele de angajament: 300 mii lei  
c) creditele bugetare:  300 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -  
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -  

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din Mun. 

Craiova 
b) stadiul fizic al obiectivelor: studiu de fezabilitate efectuat şi aprobat 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investitii si Achizitii 
 
  

Director, 
Anamaria Mihaela Covaci 

 
  

Intocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică   
Nr. 11657 /______2014 

                                                                                  Se aprobă, 
                                                                                     Ordonator principal de credite 

                                                                              Primar, 
                                                                                 Lia Olguţa VASILESCU 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  
„Studiul de Fezabilitate  privind concesionarea Serviciului de  

iluminat public din municipiul Craiova”  
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
       1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor 
fixe): alte active fixe:  
         2. Act normativ aprobare indicatori: - 
     3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Prin concesionarea Serviciului de 
iluminat public din municipiul Craiova se propune realizarea următoarelor obiective: 
modernizarea punctelor luminoase existente prin montarea unor corpuri performante cu 
tehnologie LED; implementarea sistemului inteligent de monitorizare şi control a sistemului de 
iluminat public; extinderea sistemului de iluminat public; realizarea iluminatului arhitectural, 
precum si asigurarea iluminatului ornamental festiv şi întreţinerea- menţinerea sistemului de 
iluminat public pe perioada concesionării. 
 Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv este de 71.670, mii lei (16.211.530 
euro), sumă ce va fi inclusă în bugetele anilor următori, termenul de execuţie estimat al 
acestuia fiind de 4 ani. 
         4. Informaţii financiare:  
         a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 38 mii lei; 70.02. 
         b) creditele de angajament:  38 mii lei 
         c) creditele bugetare:  38 mii lei 
         d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni. 
         e) analiza cost - beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
         f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 
         5. Informaţii nefinanciare:  
          a) descrierea proiectului: prestări servicii de proiectare – faza studiu de fezabilitate. 
           b) stadiul fizic al obiectivelor: - 
       6. Responsabil de program (proiect): Responsabilitatea realizării acestui program revine 
Serviciului Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Public şi Direcţia Investiţii , 
Achiziţii şi Licitaţii. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Director ex. adj,     Şef Serviciul, 
Alin GLĂVAN     Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 

 
        Intocmit, 

      Insp. Cristi MUSTAŢĂ 
 

           Insp. Mariana POPESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică   
Nr. 11652 / ________2014 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Studiul de Fezabilitate  pentru trecerea în subteran a reţelelor aeriene”  
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
 

    1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe. 
         2. Act normativ aprobare indicatori: - 
         3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: Se propune trecerea în subteran a 
reţelelor aeriene din municipiul Craiova. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv 
este de 291.631 mii lei (65.583.773) euro. Termen de execuţie estimat: 132 luni. 
         4. Informaţii financiare:  
         a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 38 mii lei; 70.02. 
         b) creditele de angajament:  38 mii lei 
         c) creditele bugetare:  38 mii lei 
         d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni. 
         e) analiza cost - beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
         f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 
         5. Informaţii nefinanciare:  
          a) descrierea proiectului: prestări servicii de proiectare – faza studiu de fezabilitate. 
           b) stadiul fizic al obiectivelor: - 
       6. Responsabil de program (proiect): Responsabilitatea realizării acestui program revine 
Serviciului Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Director ex. adj,     Şef Serviciul, 
Alin GLĂVAN     Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 

 
        Intocmit, 

      Insp. Cristi MUSTAŢĂ 
 

           Insp. Mariana POPESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Servicii Publice 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. _______/________ 2014 
 
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

Achiziţie „Reevaluare şi revizuire planuri de acţiune privind diminuarea 
zgomotului ambiental în municipiul Craiova” în Programul de Investiţii Publice 

pe anul 2014 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale 
aferente activelor fixe): alte active fixe 

 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.G. nr.321/2005, republicată 
 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  

 În anul 2007 au fost achiziţionate planurile de acţiune privind diminuarea 
zgomotului ambiental în municipiul Craiova. 
 În conformitate cu H.G. nr. 321/2005, republicată, art. 11, alin. 7, planurile de 
acţiune destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia, incluzând măsuri de 
reducere a zgomotului se refac şi, dacă este necesar, se revizuiesc cel puţin o dată la 
cinci ani de la data elaborării acestora. În septembrie 2013 a fost demarată procedura 
de achiziţie publică, aceasta nefiind finalizată. Astfel, propunem alocarea sumei de 65 
mii lei în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014. 
  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 65 mii lei; 74.02.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 65 mii lei 
c) creditele bugetare:  65 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 4 

luni (trimestrul 1) 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
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f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 
 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: procedură de achiziţie publică în derulare 
 

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii. 

  
 
 
 

 
Director Executiv Adj, Şef Serviciu, 

Alin GLĂVAN Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
  
  
 Întocmit, 
 inspector Mihaela RAŢĂ 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Serviciul Proiecte şi Programe de Dezvoltare 
Nr.                               Se aprobă, 

                                                         Ordonator principal de credite, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                         Lia – Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii 

Staţie de tratare ape reziduale “Craiova Water Park” - proiectare 
(SF+PT+PAC+DTAC+DDE) 

in Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe 

2. Acte normative de aprobare indicatori:  
3. Necesitate şi oportunitate: 

 UAT Municipiul Craiova a depus  spre finanţare în cadrul Axei  prioritare 5, Domeniul 
major de intervenţie 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 finanţare nr. 2174/09.09.2011, cod SMIS 
14794, între Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia şi UAT Municipiul Craiova, pentru implementarea proiectului mentionat anterior, 
durata acestuia fiind de 37 luni. Valoare totală a proiectului este de 86.066.199,35 lei, din care 
30.320.010,23 lei reprezintă finanţare nerambursabilă acordată, suma de 39.323.168,20 lei 
reprezinta contribuţia proprie în proiect a beneficiarului, iar diferenţa de 16.423.020,92 lei 
reprezintă TVA. 
 In cadrul proiectului depus spre finanţare problema apelor reziduale rezultate de la obiectivul 
“Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” 
nu a fost tratată. 
 Pentru buna funcţionare a complexului de agrement însă, apele reziduale (menajere şi cele 
pluviale) trebuie evacuate, fie prin intermediul unei staţii de tratare fie prin preluarea şi pomparea 
acestora în reţeaua de canalizare existentă. 
 Conform adresei nr.1215/14.11.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 
nr.170430/14.11.2013, şi respectiv adresei din 15.01.2014, SC IDP Proiect SA Craiova, proiectant 
al lucrării “Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul 
Craiova”, ne comunică faptul că soluţia staţiei de tratare este ma avantajoasă din punct de vedere 
financiar întrucât soluţia preluării apelor pluviale şi menajere şi pomparea acestora în reţeaua de 
canalizare existentă ar implica costuri mai ridicate, respectiv duble faţa de soluţia staţiei de tratare. 
 Pentru reducerea şi mai mult a costurilor implicate însă de investiţie, soluţia propusă de 
proiectant va cuprinde, pe de o parte evacuarea apelor pluviale direct în refularea către Jiu existentă, 
iar pe de altă parte evacuarea apelor menajere prin intermediul unei staţii mai mici, de 80 mc. 
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 Valoarea estimativă, necesară pe parcursul anului 2014 pentru achitarea serviciilor de 
proiectare tehnică la proiectul mai sus menţionat va fi de 67 mii lei. 
 

4. Informatii financiare: 
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 
Valoare totala:   67 mii lei 
Capitolele de cheltuieli: 74.02.06.71.01.30 
b) Credite de angajament:  67 mii lei 
c) Credite bugetare:   67 mii lei 
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 
 

    Anul      2014      
      Capitolul de cheltuieli     

74.02.06.71.01.30               67 mii lei  
 

e. Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform Studiu de 
Fezabilitate  
f. Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform Studiu de 
Fezabilitate  

   
        Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta notă de fundamentare propunem 
cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova  pe anul 
2014, la cap.  74.02.06.71.01.30, a sumei de  67 mii lei pentru proiectul  Staţie de tratare ape 
reziduale “Craiova Water Park” - proiectare (SF+PT+PAC+DDE). 

 
5. Informaţii nefinanciare 

 a. Descrierea proiectului:  
 - proiectare Staţie de tratare; 
 - proiectarea construcţiilor aferente Staţiei de tratare; 
 - proiectarea legăturilor de la limita Water Park la Staţia de tratare şi de la Staţia de  
 tratare la Staţia de pompare amplasată în Parcul Tineretului; 
 - proiectarea conductei de alimentare cu apă a Staţiei de tratare; 
 - proiectarea liniei electrice a Staţiei de tratare; 
 - proiectarea accesului şi sistematizarea amplasamentului Staţiei de tratare; 
 - proiectare modernizare staţie de pompare existentă 

 b. Stadiul fizic al obiectivelor:  
 
6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte 

 
 
 
       Director executiv,          

           Monica Nastasă                        Sef Serviciu 
           Cristiana Ghiţălău 
 
 
 
             Întocmit,    

           Insp.  Marius Chetoiu   Insp. Viorel Florescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Servicii Publice 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. _______/________ 2014 
 
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

Achiziţie „Elaborare Registru local al spaţiilor verzi pentru municipiul Craiova” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale 
aferente activelor fixe): alte active fixe 

 
2. Act normativ aprobare indicatori: Legea nr. 24/2007, modificată şi completată 

de Legea nr. 313/2009. 
 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:  

 Evidenţa spaţiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raţionale a acestora, 
a regenerării,  protecţiei, conservării şi menţinerii biodiversităţii lor, cu exercitarea 
controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative. 
 În vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi stării de sănătate a 
populaţiei şi în conformitate cu art. 18, alin. 1 din Legea nr. 313/2009, autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul 
unităţilor admnistrative, prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi. 
 În octombrie  2013 a fost demarată procedura de achiziţie publică, aceasta 
nefiind finalizată. Astfel, propunem alocarea sumei de 50 mii lei în Programul de 
Investiţii Publice pe anul 2014, diferenţa de 1.300 mii lei, în anii următori. 
  

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 1.350 mii lei; 74.02.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 50 mii lei 
c) creditele bugetare:  50 mii lei 
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d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 24 
luni 

e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 
 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: procedură de achiziţie publică în derulare.   
 

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii. 

  
 
 
 

 
Director Executiv Adj, Şef Serviciu, 

Alin GLĂVAN Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
  
  
 Întocmit, 
 inspector Mihaela RAŢĂ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 208547/30.12.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„PUZ Bariera Vîlcii - Gîrleşti - Aeroport si introducere in intravilan” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.23/2000, 152/2011, 135/2012 si 
37/2013. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situaţia existentă 
aprobată este necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 250 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 250 mii lei; 
c) creditele bugetare: 250 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):  D.U.A.T.    
  

     Arhitect Sef, 
       Gabriela Miereanu                            

                    Sef Serviciu, 
                       Stela Mihaela Ene     

 
 

           Intocmit, 
          Violeta BARCAN 
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Intocmit, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 208550/30.12.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„PUZ CERNELE si introducere in intravilan ” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.23/2000, 152/2011, 135/2012 si 
37/2013. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situaţia existentă 
aprobată este necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice in 
vederea construirii de locuinte - urmare a solicitarilor proprietarilor din zona. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 100 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 100 mii lei; 
c) creditele bugetare: 100 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):  D.U.A.T.    
  

     Arhitect Sef, 
       Gabriela Miereanu                            

                    Sef Serviciu, 
                       Stela Mihaela Ene     

 
 

           Intocmit, 
          Violeta BARCAN 
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Intocmit, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 208555/30.12.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„PUZ - Reconsiderare functionala a zonei in conditiile necesitiatilor  
investitionale - zona  LUNCA JIULUI ” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.23/2000, 152/2011, 135/2012 si 37/2013. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situaţia existentă 
aprobată este necesar sa se analizeze existentul construit in corelare cu propunerea si 
reglementarile urbanistice ale zonei studiate anterior, prin Planul Urbanistic General 
aprobat cu H.C.L. nr.23/2000 si prelugire valabilitate cu H.C.L. 135/2012 si 37/2013, in 
conditiile evolutiei conditiilor socio-economice, reactualizarea si detalierea 
reglementărilor urbanistice tinand cont de necesitatile investitionale in zona Lunca Jiului 
- Spital Filantropia. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 10 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 10 mii lei; 
c) creditele bugetare: 10 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
 f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):  D.U.A.T.    
  

          Arhitect Sef, 
                Gabriela Miereanu       

                    Sef Serviciu, 
                       Stela Mihaela Ene     

 
 
 

                 Intocmit, 
                  Violeta Barcan 
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Intocmit, 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 208534 din 30.12.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

PUZ „Parcul Nicolae Romanescu” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente 
activelor fixe): alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori:HCL nr.23/2000, 152/2011, 135/2012 si 
37/2013. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: a fost încheiat contractul de 
achiziţie publică, cu nr.129794/03.09.2013, iar data scadentă este ianuarie 2014. 
Ca urmare, propunem alocarea sumei de 32.200 lei reprezentand contravaloarea 
contractului mai sus menţionat.  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 33 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 33 mii lei; 
c) creditele bugetare: 33 mii lei;  
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  
b) stadiul fizic al obiectivelor:   

6. Responsabil de program (proiect): D.U.A.T.    
 

  
Arhitect Sef, 

Gabriela MIEREANU 
                                Sef Serviciu, 

                                Stela Mihaela ENE 
 
 

                               Intocmit, 
                                  Violeta BRACAN 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 208586/30.12.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Reactualizare P.U.Z. Revitalizarea Centrului Istoric - zona Pilot - Lipscănia 
Craiovei” 

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 
 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.284/2008. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: În raport cu situaţia existentă 
aprobată şi a proiectelor de revitalizare a centrului istoric, aflate în derulare, este 
necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice privind 
organizarea funcţională şi funcţiunile admise în zona reglementată prin P.U.Z. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 40 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 40 mii lei; 
c) creditele bugetare: 40 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):      
  

Arhitect Sef, 
Gabriela Miereanu 

                              Sef Serviciu, 
                             Stela Mihaela Ene     

 
 
 

                  Intocmit, 
                 Marioara Bordu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 208511/30.12.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„Reactualizare P.U.Z.Romanescu-Hipodrom” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.209/2010 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: a fost încheiat contractul de 
achiziţie publică, cu nr.135323/12.09.2013, iar data scadentă este ianuarie 2014. 
Ca urmare, propunem alocarea sumei de 12.900 lei reprezentand contravaloarea 
contractului mai sus menţionat.  
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 13 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 13 mii lei; 
c) creditele bugetare: 13 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):      
  

Arhitect Sef, 
Gabriela Miereanu  

                              Sef Serviciu, 
                                   Stela Mihaela Ene     

 
 
 

                  Intocmit, 
                 Violeta Barcan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 208503/30.12.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

„realizare P.U.G. municipiul Craiova” 
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
 

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):  alte active fixe. 
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr.23/2000, 152/2011, 135/2012 si 
37/2013. 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: in raport cu situaţia existentă 
aprobată este necesară reactualizarea si detalierea reglementărilor urbanistice   
ce va prelua toate investitiile avizate prin documentatii P.U.Z, P.U.D. si A.C. 
emise de Primaria Municipiului Craiova. 
4. Informaţii financiare:  

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 300 mii lei; 70.02.50.71.01.30. 
b) creditele de angajament: 300 mii lei; 
c) creditele bugetare: 300 mii lei; 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -   

6. Responsabil de program (proiect):      
  

Arhitect Sef, 
 Gabriela Miereanu 

                              Sef Serviciu, 
                                 Stela Mihaela Ene 

 
  

                     Intocmit, 
                    Violeta Barcan 
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Intocmit, 

   



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică    Se aprobă, 
NR.  10980/             .2014                                          Ordonator principal de credite 
                      Primar, 
                                                              Lia Olguţa Vasilescu 
                         
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 
”Achiziţie autobuze noi”  

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014. 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; alte active fixe; reparaţii 
capitale aferente activelor fixe) - maşini, echipamente şi mijloace de transport. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: 

În conformitate cu prevederile art.17, alin (1), lit. k) din Legea nr.92/2007, a serviciilor de 
transport public local, consiliile locale au ca atribuţie finantarea sau, dupa caz, contractarea ori garantarea, 
în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiţii vizând dezvoltarea şi 
eficientizarea serviciilor de transport, precum şi înfiinţarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi 
extinderea sistemului de transport public local aparţinând patrimoniului unităţilor administrativ-
teritoriale. 

Având în vedere că parcul auto cu care se desfăşoară în prezent acest serviciu de transport public 
este destul de îmbătrânit, considerăm că se impune înlocuirea a cât mai multor autobuze cu care se 
execută serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Craiova. 

Achiziţionarea unui număr de 50 de autobuze noi, se va realiza printr-un acord cadru, calculat 
pentru o perioadă de 4 ani. 

Valoarea estimată a acordului cadru este de 55.800.000 lei. În anul 2014 este alocată suma de 
15.000.000 lei, urmând ca diferenţa să fie alocată în următorii 3 ani(contract multianual).  

4. Informaţii financiare: 
a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: 55.800 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 

84.02. 
b) creditele de angajament: 15.000 mii lei 
c) creditele bugetare: 15.000 mii lei 
d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 4 ani 
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare  şi de întreţinere după punerea în funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de 
Utilitate Publică. 
 

                  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,                ŞEF SERVICIU, 
                         Alin Glăvan                    Cristian Smărăndăchescu 
 
 
                          INTOCMIT, 
                               insp. Dorel Vladu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică    Se aprobă, 
NR. 193024/              .2013                                          Ordonator principal de credite 
                      Primar, 
                                                              Lia Olguţa Vasilescu 
                         
 
 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE 

 
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii 

”Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia str. Calea Bucureşti cu str. 
Tehnicii şi cu str. Eustaţiu Stoenescu (SF + PT)”  

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014. 
 
 
 

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; alte active 
fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active fixe. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie: 

Ca urmare a creşterii numărului de autovehicule la nivelul municipiului 
Craiova, în condiţiile menţinerii aceleiaşi trame stradale, municipiul cunoaşte o 
aglomerare deosebită a traficului rutier. 

Astfel, în orele de vârf de trafic, în anumite noduri rutiere de circulaţie apar 
încetiniri majore ale fluxurilor auto pe principalele relaţii.  

Una din zonele în care, în mod curent, apar astfel de fenomene şi chiar blocări 
ale traficului este cea situată la intersecţia str. Calea Bucureşti cu strada Tehnicii, 
respectiv cu str. Eustaţiu Stoenescu. 

Astfel, str. Calea Bucureşti, componentă a drumului european E 574, este 
principala arteră rutieră a municipiului Craiova care asigură accesul autovehiculelor   
din direcţia Bucureşti-Piteşti, str. Eustaţiu Stoenescu asigură accesul într-o zonă 
rezidenţială aglomerată a cartierului Lăpuş-Argeş iar str. Tehnicii reprezintă o 
variantă de acces către platforma industrială din partea de Est a municipiului Craiova. 

Prin Hotărârea nr. 4/2013, Comisia de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi 
Pietonale a avizat favorabil propunerea privind amenajarea unui sens giratoriu de 
circulaţie în această intersecţie. 

 Faţă de cele expuse, propunem introducerea în Programul de Investiţii pe anul 
2014 a realizării Studiului de fezabilitate şi al Proiectului tehnic pentru amenajarea 
intersecţiei Bld. Gheorghe Chiţu cu strada Caracal prin realizarea unui sens giratoriu 
de circulaţie. 

Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii este de 350 
mii lei.  



FP-59-01. Vers.01 

4. Informaţii financiare: 
a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: 50 mii lei şi se încadrează în 

clasificaţia bugetară 84.02.03.03.71.01.30 
b) creditele de angajament: 50 mii lei 
c) creditele bugetare: 50 mii lei 
d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: trim. I 

pentru SF + PT şi anul 2015 pentru execuţie, durata de execuţie fiind estimată 
la trei luni. 

e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): - 
f) costurile de funcţionare  şi de întreţinere după punerea în funcţiune: - 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică. 
 
 

                  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT                          SEF SERVICIU, 
                        Alin Glăvan               Cristian Smărăndăchescu 
 
 
 
                          INTOCMIT, 
                            insp. Dorel Vladu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Economico - Financiară 
Compartimentul Informatică 
Nr. 201585/17.12.2013 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

 Primar, 
 

Lia-Olguţa Vasilescu 
 
 
 

 NOTA DE FUNDAMENTARE  
 privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii  

 Achiziţie cu montaj fibra optică 
 în Programul de Investiţii Publice pe anul 2014 

 
1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, 

aparatura birotica şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale 
aferente activelor fixe): mobilier, aparatură şi alte active corporale. 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Achiziţia este necesară pentru 

conectarea prin fibră optică a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor la reţeaua 
de fibră optică a S.T.S.-ului pentru a realiza accesarea Registrului Judeţean 
de Evidenţă a Persoanelor şi comunicaţia cu Primăria Municipiului Craiova 
prin Intranet.   

4. Informaţii financiare:  
a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 17 mii lei; 51.02.01.03.71.01.03 
b) creditele de angajament: 17  mii lei 
c) creditele bugetare:  17 mii lei 
d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:- 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):- 
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:- 

5. Informaţii nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: - 
b) stadiul fizic al obiectivelor:  - 

6. Responsabil de program (proiect):     Compartimentul Informatică 
 
 

 Director executiv, Compartiment Informatică, 
Pascu Nicolae 

 
Ioana Mariana 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚII 
SERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACIZIȚII 
Nr. __________/____/____/2014  
 

Se aprobă 
Ordonator principal de credite 

  Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
pentru alocarea de resurse bugetare la 

capitolul 65.02.20.02 "Învățământ" - reparații curente 
la dispoziția ordonatorului principal de credite 

 
Având în vedere necesarul de reparații curente pe anul 2014, la 

unitățile de învățământ, propunem alocarea sumei de 5.500 mii lei la 
capitolul 65.02.20.02 "Învățământ" – materiale, bunuri și servicii – 
reparații curente, pentru finanțarea următoarelor lucrări: 
- reparații curente construcții     = 3.787 mii lei 
- reparații instalații sanitare, electrice și termice = 1.713 mii lei 

 
 
 
 

Director executiv, 
Anamaria Mihaela Covaci 

Întocmit, 
insp. Iulian Pătru 
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