
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
      PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.63/2013 

referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi a Documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea de parcuri şi 

grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu” 
      
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.09.2014;  
   Având în vedere raportul nr.129701/2014 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi 
a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu”; 

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

     În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă  modificarea  art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.63/2013 şi va avea următorul conţinut. 

          „Art.3. Consiliul Local al Municipiului Craiova va suporta de la bugetul local suma de 
15.269.608,01 lei, respectiv 3.480.649,19 euro (1 euro=4,3870 lei), reprezentând 
contribuţia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului”. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.352/2014. 

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

 
 
 

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

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. 129701/ 16.09.2014 

                                                                                                 Se aprobă, 
             PRIMAR, 

                                                                                          LIA – OLGUŢA VASILESCU 
 

 
 

RAPORT 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/28.02.2013 privind aprobarea 

proiectului (cererii de finanţare) şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii 
pentru obiectivul de investiţii  „AMENAJAREA DE PARCURI SI GRADINI IN 

MUNICIPIUL CRAIOVA -  PARCUL NICOLAE ROMANESCU” 
 

Proiectul „Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova -  Parcul Nicolae 
Romanescu” face parte din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Craiova finantat 
prin Programul Operational Regional, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - 
potentiali poli de crestere. 
    Proiectul s-a aflat pe lista proiectelor PID PC Craiova în rezervă. ADR SV Oltenia a efectuat 
un studiu pentru stabilirea oportunităţii de promovare a unui proiect ce necesită finanţare în 
perioada de programare 2007-2013 prin analiza comparativa a două proiecte încadrate la Obiectivul 
Strategic 5 referitor la valorificarea potentialului natural si turistic al Municipiului Craiova. S-a 
evidentiat faptul că Parcul Romanescu este obiectivul favorizat din punct de vedere al viabilitatii 
investitiei. 
  Ca urmare, s-au elaborat documentaţia de proiectare şi cererea de finanţare pentru 
„Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu”, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2013.  

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea infrastructurii urbane din municipiul 
Craiova care sa asigure atat conservarea si perpetuarea mostenirii cultural - istorice si arhitecturale a 
orasului, cat si cresterea calitatii vietii şi atractivităţii orasului atât pentru populaţia locală cât şi 
pentru persoanele aflate in tranzit.  
 Valoarea proiectului, aprobată iniţial prin H.C.L. nr. 63/2013, a fost de 93.276.230,16 lei, 
respectiv 21.261.962,65 EURO, valoare care include TVA, din care valoarea totala a investitiei 
93.140.760 lei (inclusiv TVA). S-au propus ca surse pentru finantarea investitiei: fonduri proprii: 
1.865.524,61 lei, respectiv 425.239,25 euro (1 euro = 4,3870 lei), reprezentând contribuţia proprie la 
cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fonduri externe 
nerambursabile: 91.410.705,55 lei, respectiv 20.836.723,40 Euro (1 euro = 4,3870 lei), reprezentând 
finanţare nerambursabilă în procent de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Cererea de finanţare a proiectului a fost depusă la ADR SV Oltenia în data de 05.03.2013, 
evaluată şi aprobată, întrunind un număr de 5,571 puncte. Proiectul a fost menţinut în lista de 
rezerve în vederea identificării finanţării necesare. 
 Ulterior, ca urmare a realizării de economii la proiectele finalizate sau aflate în implementare, 
s-au efectuat demersurile pentru trecerea proiectului „Amenajarea de parcuri şi grădini în 
municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu” din lista de rezerve în lista de proiecte finanţabile, 



în condiţiile în care diferenţa dintre asistenţa nermabursabilă solicitată şi fondurile disponibile va fi 
suportată de la bugetul local al municipiului Craiova.  
 Dată fiind diferenţa foarte mare dintre valoarea disponibilă pentru finanţarea proiectului, 
respectiv de 49.155.641,91 lei şi valoarea totală a proiectului de 93.276.230,16 lei, proiectul a fost 
revizuit de către proiectantul SC 360 inginerie urbanism arhitectură SRL, fiind propuse următoarele 
categorii de lucrări: 

• reabilitare/reconditionare cascade si caderi apa existente; 
• reabilitarea si reintegrarea variatelor elemente specifice de mobilier urban: banci, pubele, 

stalpi de iluminat, grupuri sanitare, etc.; 
• montare sisteme de irigare automata; 
• montarea de fantani cu apa potabila cu model specific istoricului obiectivului, precum si 

reconditionarea celor existente; 
• realizare retele de drenuri; 
• reamenajarea si reabilitarea structurii de alei pietonale; 
• reamenajarea/reconditionarea intrarilor in parc si a imprejmuirii; 
• reabilitarea elementelor tip constructie existente: casa gradinarului, pavilioane rustice, 

glorieta, pavilion debarcader; 
• instalarea unui sistem de supravehere video cu dispecerat, precum si signalistica de siguranta 

si securitate in exploatare, etc. 
 Valoarea disponibilă a asistenţei financiare nerambursabile comunicată  de către ADR 
SV Oltenia este de 53.261.508,59 lei. Diferenţa până la valoarea totală a proiectului va fi suportată 
de beneficiar din bugetul propriu, însă, în raport cu economiile realizate ulterior, asistenţa financiară 
nerambursabilă a contractului de finanţare va putea creşte până la 98% din valoarea eligibilă a 
proiectului revizuit. 

 

 În urma elaborării cererii de finanţare revizuite şi a întocmirii bugetului proiectului, 
modificare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31.07.2014, a rezultat o valoare totală a 
proiectului de 68.531.116,60 lei, respectiv 15.621.408 euro, valoare care include TVA. Sursele 
propuse pentru finanţarea investiţiei au fost: 
 Fonduri proprii: 15.269.609,66 lei, respectiv 3.480.649,57 euro (1 euro = 4,3870 lei), 
compusă din 1.086.969,53 lei contributia proprie la cheltuielile eligibile, in procent de 2% din 
valoarea totala eligibila a proiectului, 11.437.613,01 lei contribuţia la cheltuieli neeligibile, stabilită 
astfel în scopul încadrării în valoarea asistenţei financiare nerambursabile alocate şi 2.745.027,12 lei 
TVA aferent cheltuielilor neeligibile. 

Fonduri externe nerambursabile: 53.261.506,94 lei, respectiv 12.140.758,36 Euro (1 euro = 
4,3870 lei), reprezentand finantare nerambursabila disponibilă în acest moment pentru Polul de 
Creştere Craiova, pe POR, Axa prioritară 1. 

Prin adresa ADR SV Oltenia nr. 19915/10.09.2014 înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub numărul 128766, s-a recomandat ca diferenţa dintre asistenţa financiară maximă ce 
poate fi solicitată de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului şi suma disponibilă de 
53.261.508,59 lei să fie încadrată în categoria cheltuielilor eligibile, urmând ca hotărârea de 
aprobare a proiectului şi a modificărilor legate de bugetul proiectului sa fie prezentată în următoarea 
etapă, respectiv vizita de precontractare după aprobarea raportului de evaluare tehnică si financiară.  

În acest sens, în condiţiile în care valoarea totală a proiectului şi a investiţiei se menţin 
neschimbate rezultă o contribuţie proprie la cheltuielile proiectului de 15.269.608,01 lei, respectiv 
3.480.649,19 euro (1 euro = 4,3870 lei) formată în totalitate din cheltuieli eligibile. Valoarea 
asistenţei financiare nerambursabile este de 53.261.508,59 lei, respectiv 12.140.758,74 Euro (1 euro 
= 4,3870 lei), reprezentând finanţarea nerambursabilă disponibilă în acest moment pentru Polul de 
Creştere Craiova, pe POR, Axa prioritară 1. În cazul identificării de economii la proiectele aflate în 
implementare, aceasta va putea creşte până la 98% din valoarea eligibilă a proiectului revizuit, 



respectiv până la suma de 67.160.494,27 lei. În acest caz, contribuţia proprie a Municipiului Craiova 
se va diminua în mod corespunzător. 

 
Date fiind cele prezentate anterior si în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din 

Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 
273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate 
a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, 
axa prioritara „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prin prezentul raport supunem aprobarii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova următoarele: 

• modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 63/28.02.2013, care va 
avea următorul conţinut:  

„Art. 3 Consiliul Local al Municipiului Craiova va suporta de la bugetul local suma de 
15.269.608,01 lei, respectiv 3.480.649,19 euro (1 euro = 4,3870 lei), reprezentând contribuţia 
proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului.” 

• se modifică în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Local nr. 352/31.07.2014. 
 

Director executiv, 
Monica Nastasă 

Sef Birou,  
Larisa Flori 

 
 
 

                                                    Întocmit, 
                                             insp. Elena Petrişor 
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