
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
      PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Alimentare cu apă şi 

canalizare str.Aleea 4 Brestei“   
        
 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 13.11.2014;  

     Având în vedere raportul nr.161169/2014 al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi 
Licitaţii prin care se propune aprobarea cofinanţării obiectivului de 
investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare str.Aleea 4 Brestei“; 
           În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Ordinul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 28/2013; 

  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 cofinanţarea obiectivului de investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare 

str.Aleea 4 Brestei“  prin suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova a cheltuielilor neeligibile în sumă de 43.215,18 lei. 

   Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi Direcţia 
Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

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

 
 



Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 

Nr.161169/05.11.2014                             Se aprobă, 
               Primar, 
              Lia Olguţa Vasilescu 

RAPORT 
Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind   

aprobarea  cofinantarii obiectivului de investiţii   
„Alimentare cu apa si canalizare str. Aleea 4 Brestei” - (cheltuieli neeligibile) 

 
 

Potrivit prevederilor art. 13-16 din Normele metodologice de aplicare pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locala, aprobate prin 
OMDRAP nr. 1851/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Municipiul 
Craiova poate beneficia de finantare din transferuri de la bugetul de stat.  
         In vederea  obtinerii acestei finantari este necesara asigurarea de la bugetul 
local a urmatoarelor cheltuieli neeligibile: 

- asistenta tehnica in suma de 23.436 lei 
- taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii in suma de 1.473,18 lei 
- comisioane, cote, taxe, costuri credite in suma de 18.306 lei   

Precizam ca valoarea totala a acestui obiectiv de investitii dupa incheierea 
contractului de executie este de 3.016.052,09 lei, din care cheltuielile eligibile sunt 
in suma de 2.972.836,91 lei.  
 
 În concluzie 
 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locala, aprobate prin OMDRAP nr. 
1851/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Propunem spre aprobare cofinantarea obiectivului de investitii „Alimentare 
cu apa si canalizare str. Aleea 4 Brestei” in ceea ce priveste asigurarea de la 
bugetul local a cheltuielilor neeligibile in suma de 43.215,18 lei. 

   
           Director executiv,                                       Întocmit, 
                Maria Nuţă                                      insp. Laura Georgescu 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


