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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                              PROIECT  
                  HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.261/2010 

referitoare la aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a contribuţiei proprii a Regiei Autonome de Transport Craiova pentru 

proiectul „MODERN (MObility, Development and Energy use ReductioN – 
Mobilitate, Dezvoltare şi Reducerea Consumului de Energie)” 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
11.12.2014; 
  Având în vedere raportul nr.179454/2014 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.261/2010 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Regiei Autonome de 
Transport Craiova pentru proiectul „MODERN (MObility, Development and Energy use 
ReductioN – Mobilitate, Dezvoltare şi Reducerea Consumului de Energie)”;      
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborate cu alin. 4 lit. a, alin.6 lit.a, pct.14, 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 modificarea sumei finanţate din bugetul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pentru proiectul „MODERN (MObility, Development and 
Energy use ReductioN – Mobilitate, Dezvoltare şi Reducerea Consumului de 
Energie)” reprezentând contribuţia proprie a Regiei Autonome de Transport 
Craiova, pe perioada de implementare a acestuia, respectiv 2010-2012, de la 
5.688.000 lei, la 2.788.291 lei şi se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului Local 
al Municipiului Craiova a sumei de 251.091 lei, reprezentând contribuţia proprie a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, din care 125.000 lei, pentru anul 2014. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 al Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.261/2010. 

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

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 
Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr.179454/10.12.2014                          Se aprobă, 
                                                                   Primar, 
                                                                                                              Lia Olguţa VASILESCU 
 
 

RAPORT  
privind aprobarea modificării HCL nr.261/2010 pentru aprobarea finanţării 
din Bugetul Local al Consiliului Local al Municipiului Craiova a  contibutiei 

proprii a Regiei Autonome de Transport Craiova pentru proiectul „MODERN 
(MObility, Development and Energy use ReductioN - Mobilitate, Dezvoltare 

si Reducerea Consumului de Energie)” 
 
 
 
 

Primăria Municipiului Craiova, alături de alţi 20 parteneri din 4 tari europene, Italia,  
Spania, Portugalia si Belgia, a implementat proiectul MODERN (MObility, Development and 
Energy use ReductioN - Mobilitate, Dezvoltare si Reducerea Consumului de Energie), proiect cu 
finanţare externa nerambursabila din partea Uniunii Europene, in cadrul celui de-al şaptelea 
program cadru de finanţare FP7. 

 Obiectivul general al proiectului l-a constituit reducerea poluării generate de transport, 
implementarea unor masuri de reducere a consumului de energie, respectul pentru mediu si 
promovarea unui stil de viaţa mai puţin dependent de maşină. 
 Dintre obiectivele specifice al acestuia pot fi enumerate : 
creşterea calităţii si eficientei sistemului de transport public (din punct de vedere al mediului si 

al serviciilor), crescand astfel numarul de utilizatori 
limitarea folosirii inutile a energiei si promovarea folosirii de combustibili ecologici din partea 

cetatenilor  
sprijinirea efortului de imbunatatire a transportului public printr-o serie de masuri care sa 

limiteze circulatia masinilor particulare 
valorificarea altor alternative de mobilitate  care sa imbunatateasca siguranta utilizatorilor sai.  
diminuarea numarului de accidente pe sosele. 
dezvoltarea dotarilor tehnologice ale oraselor ca suport pentru politici de management al 

mobilitatii din ce in ce mai inteligente si ca serviciu pentru cetateni.  
difuzarea cat mai mult posibil a unei culturi a mobilitatii sustenabile in ceea ce priveste mediul in 

randul cetatenilor si sporirea constientizarii sociale a importantei vitale pe care o au aceste 
teme.  

 
 
 Partenerii/beneficiarii in cadrul proiectului si care au format totodata consortiul pentru 
implementarea proiectului, sunt: 
1. Consiliul Local al Municipiului Craiova, Romania care indeplineste calitatea de coordonator al 

consortiului. 
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2. Regia Autonoma de Transport Craiova RAT, Romania; 
3. Institutul de Proiectari Automatizari SA Craiova IPA, Romania; 
4. Municipalitatea Brescia, Italia; 
5. Brescia Mobilità, Italia; 
6. Brescia Trasporti BST, Italy; 
7. Universitatea din Brescia, Italia 
8. Primaria din Vitoria-Gasteiz, Spania; 
9. Regia de Transport Urban Vitoria, Spania; 
10. Centrul de Studii Ambientale, Spania; 
11. Ente Vasco de la Energía, Spania 
12. Clubul de Automobile Vasco-Navarro, Spania; 
13. Consiliul/Camera Municipal(a) Coimbra, Portugalia; 
14. Serviciile Municipale de Transport Urban Coimbra, Portugalia; 
15. Universitatea din Coimbra, Portugalia; 
16. Critical Software SA, Portugalia; 
17. Prodeso Ensino Profissional LDA, Portugalia; 
18. Perform Energia LDA, Portugalia; 
19. Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi, Italia; 
20. CORE srl, Italia; 
21. Methodos SpA, Italia. 
 
 Astfel, intre Comunitatea Europeana si Consiliul Local al Municipiului Craiova in calitate 
de coordonator pentru implementarea proiectului, a fost semnat acordul de finantare nr. 
TREN/FP7TR/219041/”MODERN. Proiectul MODERN a avut o durata iniţială de realizare de 4 
ani, de la data de 14.10.2008 pana la data de 14.10.2012, o valoare totala iniţială eligibila de 
15.008.369 euro, din care 9.310.451,00 euro reprezentand finantare externa nerambursabila, iar  
diferenta de 5.697.918,00 euro contributia proprie a partenerilor la realizarea proiectului. 
 In ceea ce priveste masurile propuse pentru Municipiul Craiova, in cadrul proiectului 
MODERN au fost realizate o serie de activitati, printre care: 
− achizitionarea de piese motoare pentru adaptarea acestora astfel incat sa poata functiona 

folosind biodiesel, pentru un numar de aproximativ 80 de autobuze, cu scopul de a circula cu 
biodiesel, conform cerintelor si recomandarilor UE; 

− achizitionarea a 9 choppere pentru reducerea consumului de energie electrica cu 
aproximativ 40% (pentru 9 tramvaie); 

− achizitionarea de module GPS/GPRS si e-ticketing pentru 10 de tramvaie  
− achizitionare semne si bariere pentru amplasarea locurilor de parcare si a statiilor 
− achizitionare echipamente IT pentru accesul la harta digitala  
− achizitionare camere de supraveghere pentru 5 statii, 5 tramvaie si 10 autobuze 
− achizitionare sistem bariere pentru intrarea si iesirea din locurile de parcare 
− achizitionare modem GPS si echipament pentru comunicare in timp real pentru 107 vehicule 

si 20 statii 
− achizitionare echipamente GPS/GPRS pentru corelarea traficului folosind semafoare 

preferentiale 
− Studii pentru planuri de oras si rute 
− Studii de trafic, servicii alternative si flexibile 
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 Conform prevederilor art. II.2. din cadrul Anexei II – Conditii generale, parte integranta a 
acordului de finantare nerambursabila, toti beneficiarii laolalta fomeaza consortiul, acestia fiind 
reprezentati in fata Comisiei de catre coordonator.  
 Conform prevederilor art.5 din cadrul acordului de finantare mentionat anterior, toate 
platile aferente contributiei financiare comunitare se vireaza in contul bancar al 
coordonatorului, respectiv in contul special deschis de catre Primaria Municipiului Craiova 
pentru implementarea proiectului, coordonatorul avand obligatia conform prevederilor art. 
II.2.3. din cadrul Anexei II – Conditii generale, sa administreze contributia financiara comunitara 
in ceea ce priveste alocarea acesteia intre beneficiari si sa garanteze efectuarea platilor 
corespunzatoare catre ceilalti beneficiari.  

In data de 15.01.2008 prin adresa Primariei Municipiului Craiova nr.5667 s-a comunicat 
catre Comisia Europeana, Directoratul General pentru Energie si Transport, ca functia de 
coordonator al proiectului MODERN va fi ocupata de dl. Gabriel Vladut. De asemenea, conform 
acordului de finantare nr. TREN/FP7TR/219041/”MODERN” si respectiv Addendum-ului 
nr.2/14.02.2011 la contractul de finantare, Anexei I – Cererea de finantare (Descrierea 
activitatii/proiectului), cap. B.2.1.5.- Persoanele cheie in proiect, parte integranta a acordului de 
finantare nerambursabila, persoana desemnata din cadrul coordonatorului proiectului, respectiv 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, pentru a se ocupa de aspectele administrative, legale, 
stiintifice, tehnice/tehnologice si financiare ale proiectului este dl. Gabriel Vladut in calitate de 
Manager de proiect. 

In data de 05.05.2009 a fost incheiat contractul individual de munca inregistrat sub 
nr.55994/05.05.2009 in registrul general de evidenta a salariatilor, intre Primaria Municipiului 
Craiova si dl. Vladut Gabriel, pentru ocuparea de catre acesta  a functiei de manager de proiect 
si avand ca obiect ocuparea de aspectele administrative, legale, stiintifice, tehnice/tehnologice 
si financiare ale proiectului MODERN. Durata contractului a fost determinata, pentru 2 ani, 
incepand cu data de 05.05.2009, respectiv pana la data de 04.05.2011. Dupa expirarea perioadei 
prevazuta in contractul individual de munca mentionat anterior, in vederea ocuparii in 
continuare a functiei de manager de proiect  de catre dl. Gabriel Vladut, in data de 20.07.2011 a 
fost incheiat contractul de prestari servicii nr. 108163, cu valabilitate pana la data de 
14.10.2012. Prin adresa Comisiei Europene, Directoratul General pentru Mobilitate si Transport 
din data de 09.10.2012, primita de Primaria Municipiului Craiova in data de 06.11.2012, se face 
cunoscut faptul ca s-a aprobat de către Comisia Europeana modificarea duratei de 
implementare a proiectului, in sensul majorarii acesteia cu 4 luni, respectiv pana la data de 
14.02.2013. Astfel, durata de finalizare a proiectul a fost modificata din data de 14.10.2012, data 
la care s-a finalizat si contractual de prestari servicii nr.108163/20.07.2011 incheiat intre 
Primaria Municipiului Craiova si dl Vladut Gabriel, la data de 14.02.2013. Avand in vederea 
prelungirea duratei de implemnetare a proiectului, s-au demarat procedurile pentru incheierea 
unui contract de voluntariat intre Primaria Municipiului Craiova si dl. Vladut Gabriel, in vederea 
ocuparii in continuare de catre acesta a functiei de manager de proiect, fiind astfel încheiat 
contractul de voluntariat nr.172672/10.12.2012. 

 
 In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, prin proiect au fost prevazute conform cap. 
B2.4. Bugetul proiectului, parte integranta a acordului de finantare, sumele necesare pentru 
remunerarea activitatilor prestate de catre managerul de proiect si  pentru participarea la 
realizarea fiecarei masuri, conform Anexei I Descrierea proiectului.  
 Bugetul iniţial, stabilit în cadrul proiectului pentru Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
fost de 148.400,00 euro fără TVA, din care 130.200 euro reprezentand finantare externa 
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nerambursabila, iar  diferenta de 18.200 euro contribuţia proprie în proiect + TVA aferent 
întregii valori, astfel: 
 

Denumire cheltuieli Buget 
(euro fără TVA) 

Cheltuieli personal           102,000.00  

Cheltuieli indirecte (apa, canalizare, gaze, 
electricitate, telefonie, etc)             20,400.00  

Cheltuieli cu subcontractarile                5,600.00  

Alte cheltuieli (cheltuieli postale, cheltuieli 
cu comisioane bancare etc)                2,000.00  

Cheltuieli cu deplasarile             18,400.00  

Total           148,400.00  

Finaţare nerambursabilă acordată           130,200.00  

 
Pe parcursul implementării proiectului au fost încheiate o serie de acte adiţionale, durata 

proiectului fiind extinsă conform Actului adiţional nr.5 la Acordul de finanţare, la 4 ani şi 4 luni, 
respectiv până la data de 14.02.2013, iar valoarea proiectului modificată, la 13.629.140,15 
EURO, din care 8.480.812,65 EURO reprezentand finantare externa nerambursabila, iar  
diferenta de 5.148.327,50 EURO  contributia proprie a celor 21 parteneri la realizarea 
proiectului. 

Astfel, Bugetul stabilit în cadrul proiectului pentru Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
fost modificat la suma de 163.967,00 euro fără TVA, din care 135.307,79 euro reprezentand 
finantare externa nerambursabila, iar  diferenta de 28.659,21 euro contribuţia proprie în proiect 
+ TVA aferent întregii valori, astfel: 
 

Denumire cheltuieli Buget 
(euro fără TVA) 

Cheltuieli personal           56.441,00  

Cheltuieli indirecte (apa, canalizare, gaze, 
electricitate, telefonie, etc)             0,00  

Cheltuieli pentru echipamente durabile 28.706,00 

Cheltuieli cu subcontractarile                33.520,00  

Alte cheltuieli (cheltuieli postale, cheltuieli 
cu comisioane bancare etc)                18.100,00  

Cheltuieli cu deplasarile             27.200,00  

Total 163.967,00  

Finaţare nerambursabilă acordată           135.307,79  
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 Sumele prevăzute în Bugetul modificat al proiectului au fost stabilite prin preluarea în 
sarcina coordonatorului proiectului, respectiv Consiliul Local al Municipiului Craiova, a anumitor 
măsuri, de la partenerul 2 Regia Autonoma de Transport Craiova.  

Astfel, Consiliului Local al municipiului Craiova i-au revenit implementarea următoarelor 
masuri: 

- Studiu privind solutii de compatibilizare a sistemelor de dispecerizare a transportului 
public de persoane in municipiul Craiova; 

- Studiu privind traficul de calatori realizat cu autobuze, in municipiul Craiova; 
- Studiu privind stabilirea prioritatilor de trecere in intersectii, sistem „unda verde”; 
- Montarea a 3 bariere retractabile in zona istorica din centrul orasului; 
- Reabilitare parcare in zona industriala de vest a municipiului Craiova; 
- Politica de acces in zona centrala a orasului pentru distributia marfurilor; 

 
 

Suma totala de 163.967 euro fără TVA a fost alocată pentru: 
 

Denumire cheltuieli Buget 
(euro fără TVA) Activitate 

Cheltuieli personal           56.441,00  Cheltuieli salariale + taxe  

Cheltuieli indirecte (apa, canalizare, gaze, 
electricitate, telefonie, etc)             0,00  - 

Cheltuieli pentru echipamente durabile 28.706,00 
Achizitie cu montaj 3 buc bariere 
automate, Masura 03.02 - Zona 
pietonala in centrul mun. Craiova 
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Cheltuieli cu subcontractările                33.520,00  

Reparatii parcare pe platforma 
industriala de vest a mun Craiova, 
Masura 06.04 Parcare in zona 
industriala – 11.000,00 euro 
 
Studiu privind fluxul de calatori realizat 
cu autobuze in Municipiul Craiova, 
Masura 02.04 Sistem de e-ticketing -
11.188,00 euro 
 
Studiu privind solutii de compatibilitate 
a sistemelor de monitorizare a 
traficului si de dispecerizare a 
transportului public, Masura 02.04 
Monitorizare prin GPS/GPRS – 2.327,00 
euro 
 
Studiu privind asigurarea prioritatii in 
intersectii semaforizate pentru 
transportul public cu tramvaiul, Masura 
08.06 Proiritate in intersectii – 9.005,00 
euro 
 

Alte cheltuieli (cheltuieli postale, cheltuieli 
cu comisioane bancare etc)                18.100,00  Cheltuieli postale, cheltuieli cu 

comisioane bancare 

Cheltuieli cu deplasarile             27.200,00  
Cheltuieli cu transportul, cazarea şi 
indemnizaţiile pentru deplasările 
efectuate în implementarea proiectului 

Total 163.967,00   

Finaţare nerambursabilă acordată           135.307,79   

 
 
 Pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului 2008 – 2013, Consiliul Local 
al Municipiului Craiova în calitate de coordonator al proiectului şi partener, a efectuat, solicitat 
şi i-au fost rambursate următoarele cheltuieli: 
 

Perioada Denumire Cheltuieli efectuate Cheltuieli efectuate 
in LEI (fără TVA) 

Total cheltuieli raportate 
in EURO (fără TVA) 

Rambursat 
de CE in Euro 

Cheltuieli cu salariul 
Managerului de proiect 13,710.00 3,225.88 15.10.2008 - 

14.10.2009 

Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 07– 
08.07.2009, Bruxelles Belgia 

2,060.85 487.13 

Rambursat 
integral 
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Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 10.09.2009, 
Bruxelles Belgia 

1,951.85 462.36 

Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 20–
26.09.2009, Vitoria – Gasteiz, 
Spania 

6,599.97 1,557.85 

Subtotal 24,322.67 5,733.22 5,733.22 

  

Cheltuieli cu salariul 
Managerului de proiect 82,260.00 19,208.40 

Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 10.05.2010 – 
14.05.2010, Brescia, Italia 

5,887.81 1,374.85 

Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 27.09.2010 – 
30.09.2010, Malmo, Suedia 

17,108.00 3,994.86 

Cheltuieli postale 432.22 100.93 

Rambursat 
integral 15.10.2009 - 

14.10.2010 

Subtotal 105,688.03 24,679.04 24,679.04 

  

Cheltuieli cu salariul 
Managerului de proiect 54,691.00 12,564.56 

Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 31.01.2011 – 
04.02.2011, Coimbra, 
Portugalia 

4,016.62 922.77 

Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 06.06.2011 – 
08.06.2011, Coimbra, 
Portugalia 

9,709.08 2,230.54 

Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 07.09.2011 – 
08.09.2011, Skopje, Macedonia 

3,166.00 727.35 

Cheltuieli postale 2,743.59 630.30 

Comisioane 39,850.93 9,155.24 

Rambursat 
integral 15.10.2010 - 

14.10.2011 

Subtotal 114,177.22 26,230.77 26,230.77 

  

Cheltuieli cu salariul 
Managerului de proiect 32,644.00 7,522.01 7,522.01 15.10.2011 - 

14.02.2013 

Cheltuieli  cu salariul 
Managerului de evaluare 12,317.19 2,838.19 2,128.64 
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Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 15.10.2011 – 
22.10.2011, Funchal, Portugalia 

13,869.00 3,195.77 3,195.77 

Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 30.01.2012 – 
03.02.2012, Brescia, Italia 

3,367.00 775.84 775.84 

Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 02.06.2012 – 
06.06.2012, Milano, Italia 

3,690.00 850.27 850.27 

Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 23.09.2012 - 
28.09.2012, Vitoria-Gasteiz, 
Spania 

10,883.02 2,507.72 2,507.72 

Cheltuieli cu deplasarile:  
Intalnire de lucru 04.02.2013 - 
08.02.2013 Vitoria-Gasteiz 
Spania 

10,376.12 2,390.92 2,390.92 

Cheltuieli postale 4,102.04 945.21 945.21 

1. Studiu privind fluxul de 
calatori realizat cu autobuze in 
Municipiul Craiova, Masura 
02.04 Sistem de e-ticketing:  

47.546,00 lei fara TVA, 
respectiv 58.957,04 lei inclusiv 
TVA 

47,546.00 10,955.80   

2. Studiu privind solutii de 
compatibilitate a sistemelor de 
monitorizare a traficului si de 
dispecerizare a transportului 
public, Masura 02.04 
Monitorizare prin GPS/GPRS: 

 9.890,00 lei fara TVA, respectiv 
12.263,60 lei inclusiv TVA 

9,890.00 2,278.91   

3. Studiu privind asigurarea 
prioritatii in intersectii 
semaforizate pentru 
transportul public cu tramvaiul, 
Masura 08.06 Proiritate in 
intersectii: 

38.270,00 lei fara TVA, 
respectiv 47.454,80 lei inclusiv 
TVA 

38,270.00 8,818.38   

4. Achizitie cu montaj 3 buc 
bariere automate, Masura 
03.02 Zona pietonala in centrul 
mun. Craiova: 

116,783.77 26,909.94 13,454.97 



pag 10 
 

116.783,77 lei fara TVA, 
respectiv 146.648,17 lei 
inclusiv TVA 

5. Reparatii parcare pe 
platforma industriala de vest a 
mun Craiova, Masura 06.04 
Parcare in zona industriala : 
28.184,22 lei fara TVA 

28,184.22 6,494.36 4,870.77 

Comisioane 4,288.81 988.25 988.25 

Subtotal 336,211.17 77,471.58 39,630.38 
  

Total Cheltuieli (Euro Fara TVA) 134,114.61 96,273.41 

Total Cheltuieli (Lei Fara TVA)  580.399,09  

  
Conform adresei Comisiei Europene, Directoratul General pentru Mobilitate si Transport 

nr.MOVE/DR/mv D(2013) 3430751/09.01.2014, suma de 22.053,09 euro fara TVA (95.706 lei 
fara TVA) reprezentând contravaloare: 

- Studiu privind fluxul de calatori realizat cu autobuze in Municipiul Craiova, Masura 02.04 Sistem 
de e-ticketing -10.955,80 euro fără TVA 

 
- Studiu privind solutii de compatibilitate a sistemelor de monitorizare a traficului si de 

dispecerizare a transportului public, Masura 02.04 Monitorizare prin GPS/GPRS – 2.278,91 euro 
fără TVA 

 
- Studiu privind asigurarea prioritatii in intersectii semaforizate pentru transportul public cu 

tramvaiul, Masura 08.06 Proiritate in intersectii – 8.818,38 euro fără TVA 
solicitată la rambursare, a fost declarată neeligibilă de către Comisia Europeană, întrucât 
această sumă a fost solicitată la rambursare în mod eronat, fiind incadrata pe altă activitate. 
 
 Având în vedere cele menţionate anterior, rezultă că pe parcursul întregii perioade de 
implementare a proiectului MODERN, contribuţia proprie totală a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova la proiectul MODERN este de 251.090,38 lei astfel: 

- 101.976,94 lei aferente cheltuielilor eligibile efectuate şi acceptate de către Comisia 
Europeană, în suma totală de 484.693,09 lei fără TVA; 

- 30.438 lei comisioane bancare şi costuri generate de schimburile valutare aferente 
transferului final şi care, având în vedere că proiectul este finalizat, nu vor mai putea fi 
solicitate la rambursare Comisiei Europene, vor fi astfel suportate de către coordonatorul 
proiectului, Consiliul Local Craiova; 

- 118.675,44 lei inclusiv TVA, contravaloarea cheltuielilor cu cele trei studii realizate, 
menţionate anterior, declarate neeligibile de către Comisia Europeană 

 
 Pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului 2008 – 2013, Consiliul Local 
al Municipiului Craiova în calitate de coordonator al proiectului, a încasat de la Comisia 
Europeană suma totală de 8.480.830,29 euro şi a efectuat transferuri către parteneri până în 
prezent, în sumă de 8.303.382,99 euro astfel: 
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Prefinantare 
Plata 

Intermediara 
nr.1 

Plata 
Intermediara 

nr.2 

Plata 
Intermediara 

nr.3 

PLATA 
FINALA TOTAL PLATA FINALA 

Nr.crt Partener 

16 jan 2009 18 oct 2010 20 sept 2011 4 sept 2012 

Sume 
returnate 
/Dobanda 
retinuta 

TOTAL plati 
intermediare 

ETAPA 1 - 
11.02.2014 

Plati 
intermediare 
+ Plata finala 

Et 1 

ETAPA 2 

1 LCM-Consiliul Local al 
Municipiului Craiova 45,570.00 0.00 0.00 0.00 4,495.12 50,065.12 46,208.29 96,273.41   0.00 

2 RAT-Regia Autonoma de 
Transport Craiova 328,694.45 0.00 0.00 142,150.06   470,844.51 185,326.96 656,171.47   1,795.54 

3 
IPA-Institutul de 
Proiectari Automatizari 
SA Craiova 

172,525.50 36,529.69 61,831.90 105,747.00   376,634.09 259,604.38 636,238.47   0.01 

4 CBS-Municipalitatea 
Brescia 279,631.80 276,296.38 0.00 153,268.00   709,196.18 91,489.71 800,685.89   13,180.86 

5 BSM-Brescia Mobilità 249,863.60 0.00 0.00 0.00   249,863.60 408,732.47 658,596.07   57,954.33 

6 BST-Brescia Trasporti  276,430.00 248,312.57 40,096.57 0.00   564,839.14 64,606.18 629,445.32   0.00 

7 UNIBS-Universitatea din 
Brescia 35,388.85 46,379.94 33,794.15 4,160.91 -33,794.15 85,929.70 88,837.61 174,767.31   23,018.57 

8 AVG-Primaria din 
Vitoria-Gasteiz 456,228.50 543,130.60 285,953.98 0.00   1,285,313.08 96,486.97 1,381,800.05   4,553.28 

9 TUVISA-Regia de 
Transport Urban Vitoria 158,392.50 101,649.49 222,918.78 0.00 -

265,758.91 217,201.86 45,497.55 262,699.41   23,472.50 

10 CEA-Centrul de Studii 
Ambientale 98,245.35 121,831.59 97,295.45 26,622.78   343,995.17 67,864.26 411,859.43   8,089.15 

11 EVE-Ente Vasco de la 
Energía 25,550.35 0.00 0.00 0.00   25,550.35 41,986.65 67,537.00   36.53 

12 
RACVN-Clubul de 
Automobile Vasco-
Navarro 

59,850.00 53,234.65 53,776.64 0.00   166,861.29 17,078.73 183,940.02   1,652.81 

13 CMC-Consiliul/Camera 
Municipal(a) Coimbra 17,136.00 0.00 24,586.26 1,287.74   43,010.00 7,590.00 50,600.00   2,605.50 

14 
SMTUC-Serviciile 
Municipale de Transport 
Urban Coimbra 

233,412.20 66,150.91 196,803.82 85,923.21   582,290.14 111,085.59 693,375.73   30,770.57 
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15 FCTUC-Universitatea din 
Coimbra 55,440.00 53,722.41 63,396.74 0.00 -37,919.15 134,640.00 27,081.28 161,721.28   19,529.63 

16 CSW-Critical Software 
SA 21,655.20 18,454.64 42,942.01 0.00   83,051.85 0.00 83,051.85 -

21,177.76 180.54 

17 PRODESO-Prodeso 
Ensino Profissional LDA 18,793.95 5,506.41 13,247.76 0.00 -13,017.61 24,530.51 4,328.61 28,859.12   0.00 

18 PE-Perform Energia LDA 18,270.00 21,760.56 16,929.54 0.00   56,960.10 10,539.90 67,500.00   115.32 

19 MO-Orasul Statutar  
Ostrava 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00     

20 
DIK-Ostravské 
Komunikace - Dopravn_ 
Inženýrská Kancelá 

0.00 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00     

21 DPO-Dopravní Podnik 
Ostrava 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00     

22 TUO-Universitatea 
Tehnica din Ostrava 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00     

23 
ISIS-Istituto di Studi per 
l’Integrazione dei 
Sistemi 

113,184.05 89,818.61 52,060.34 12,417.17   267,480.17 64,096.02 331,576.19     

24 MOVE-Mobility Venice 
AISBL 21,430.19 0.00 0.00 0.00   21,430.19   21,430.19     

25 CORE-CORE srl 198,361.45 127,468.94 150,319.58 0.00   476,149.97 144,039.12 620,189.09   11,652.23 

26 METH-Methodos SpA 94,027.15 0.00 0.00 29,368.57   123,395.72 161,669.97 285,065.69     

  SUBTOTAL 2,978,081.09 1,810,247.39 1,355,953.52 560,945.44 -
350,489.82 6,359,232.74 1,944,150.25 8,303,382.99 -

21,177.76 198,607.37 

  TOTAL 8,480,812.60 
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 Conform prevederilor art. 5 din cadrul acordului de finantare nr. TREN / FP7TR / 
219041 /”MODERN”, si adresei Comisiei Europene, Directoratul General pentru Mobilitate si 
Transport nr.MOVE/DR/mv D(2013) 3430751/09.01.2014, Primaria Municipiului Craiova, a 
incasat in data de 3 ianuarie 2014 suma de 1.309.110,46 euro,  şi respectiv în data de 
28.01.2014 suma de 3.403,81 euro reprezentand plata finala acordata de catre Comunitatea 
Europeana.  

In conformitate cu repartiţia sumelor transmisa de catre managerul proiectului MODERN, 
dl Gabriel Vlăduţ, prin adresa nr.22499/12.02.2014, din sumele incasate de la Comisia 
Europena, Coordonatorul proiectului trebuie sa transfere celorlalti participanti la acordul de 
finantare: 

-  în prima etapă suma de 1.897.941,96 euro (1.944.150,25 euro – 46.208,29 euro suma 
cuvenită Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru cheltuielile efectuate şi 
declarate eligibile de către Comisia Europeană), astfel: 

o 444.931,34 euro reprezentand transferuri interne, in tara, catre partenerii nr. 2 
RAT Craiova si respectiv nr.3 IPA-Institutul de Proiectari si Automatizari; 

o 1.453.010,62 euro  reprezentand transferuri externe, in strainatate, catre ceilalti 
parteneri  

- şi respectiv într-o a doua etapă, suma de 198.607,37 euro. 
 Menţionăm că transferurile aferente primei etape, în sumă totală de 1.897.941,96 euro 
au fost efectuate de către Coordonatorul proiectului, Consiliul Local al Municipiului Craiova, în 
data de 14.02.2014. 
 Astfel, pe parcursul anului 2014, Consiliul Local al Municipiului Craiova trebuie să 
efectueze transferuri către partenerii proiectului MODERN în sumă totală de 2.096.549,33 
euro (Etapa 1 : 1.897.941,96 euro + Etapa 2 : 198.607,37 euro). 
  Suma disponibila la data de 31.12.2013 in contul bancar al coordonatorului, 
reprezentand plata intermediara acordata de catre Comunitatea Europeana, pe care CL 
Craiova are obligatia de a o distribui celorlalti beneficiari participanti la acordul de finantare 
odata cu acceptarea de catre Comisie a costurilor finale declarate de catre participantii la 
proiect, a fost de 741.919,31 euro.   
 Asa cum a fost precizat anterior, CL Craiova a încasat pe parcursul anului 2014 următoarele 
sume: in data de 3 ianuarie 2014 suma de 1.309.110,46 euro,  în data de 28.01.2014 suma de 
3.403,81 euro, reprezentand plati finale acordata de catre Comunitatea Europeana, şi 
respectiv în data de 21.02.2014 suma de 21.177,76 euro de la partenerul nr.16 CSW-Critical 
Software SA. 
 Astfel, suma totala disponibila in contul bancar al coordonatorului pentru anul 2014, pe 
care CL Craiova are obligatia de a o distribui celorlalti beneficiari participanti la acordul de 
finantare, este de 2.075.611,34 euro. 
 Diferenţa dintre suma totala a transferurilor de efectuat către parteneri (2.096.549,33 
euro) şi suma totală disponibila in contul bancar al coordonatorului (2.075.611,34 euro) este 
de 20.938 euro.   
 Menţionăm de asemenea că la transferul sumei de  1.897.941,96 euro, reprezentând 
Transfer final, Etapa 1, au fost percepute comisioane bancare în sumă de 3.264 euro, 
comisioane care, având în vedere că proiectul este finalizat, nu vor mai putea fi solicitate la 
rambursare Comisiei Europene, şi care vor fi suportate de către coordonatorul proiectului. De 
asemenea, se estimează comisioane bancare şi costuri generate de schimburile valutare 
aferente Transferului final, Etapa 2, în sumă de 3.500 euro. 
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Rezulta astfel ca diferenţa dintre suma totală a transferurilor de efectuat către 
parteneri inclusiv comisioane si alte costuri bancare şi suma totala disponibila in contul bancar 
al coordonatorului este de 27.702 euro (125 mii lei), suma necesară pentru anul 2014. 

Conform prevederilor art.5 din cadrul acordului de finantare nr. TREN/FP7TR/219041 
/”MODERN, toate platile aferente contributiei financiare comunitare se vireaza in contul 
bancar al coordonatorului, respectiv in contul special deschis de catre Primaria Municipiului 
Craiova pentru implementarea proiectului, coordonatorul avand obligatia conform 
prevederilor art. II.2.3. din cadrul Anexei II – Conditii generale, sa administreze contributia 
financiara comunitara in ceea ce priveste alocarea acesteia intre beneficiari si sa garanteze 
efectuarea platilor corespunzatoare catre ceilalti beneficiari. 

 
Prin adresa Regiei Autonome de Transport Craiova nr.100/11450/15.09.2009, 

inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 114304/15.09.2009, RAT Craiova solicita 
sprijinul Consiliului Local al Municipiului Craiova in vederea asigurarii fondurilor 
corespunzatoare cotei de cofinantare in suma de 1.301.959 euro, corespunzator valorii totale 
a achizitiilor ce urmeaza a se realiza prin proiect. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr.261/29.07.2010 s-a aprobat finanţarea din 
bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova a sumei de 5.688 mii lei (1.301.959 euro) 
reprezentând contribuţia proprie a Regiei Autonome de Transport Craiova pentru proiectul 
MODERN (MObility, Development and Energy use ReductioN - Mobilitate, Dezvoltare si 
Reducerea Consumului de Energie), pe perioada de implementare a acestuia, respectiv 2010 - 
2012. 

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului a fost transferata RAT Craiova, 
pentru implementarea proiectului MODERN, in conformitate cu HCL nr.261/2010, suma de 
2.788.291 lei pentru asigurarea cofinantarii achizitiilor de echipamente, astfel:  

-    529.000 lei in anul 2010; 
- 1.543.615 lei in anul 2011; 
-    185.676 lei in anul 2012; 
-    530.000 lei in anul 2012. 
Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin. (4), din Legea 

215/2001 republicata privind administraţia publica locala, art. 49, alin. (4) din Legea 
273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, prin prezentul raport supunem aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:  

• Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 261/29.07.2010 se 
modifică şi va avea următorul conţinut: 

 
“Art.1. Se modifică suma finanţată din  bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova  

reprezentând contribuţia proprie a Regiei Autonome de Transport Craiova pentru proiectul 
MODERN (MObility, Development and Energy use ReductioN - Mobilitate, Dezvoltare si 
Reducerea Consumului de Energie), în sensul diminuării de la suma de 5.688.000 lei la suma 
de 2.788.291 lei, pe perioada de implementare a acestuia, respectiv 2010 – 2012, şi respectiv 
se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova a sumei de 251.091 
lei reprezentând contribuţia proprie a Consiliului Local al Municipiului Craiova la proiectul 
MODERN (MObility, Development and Energy use ReductioN - Mobilitate, Dezvoltare si 
Reducerea Consumului de Energie), din care 125.000 lei pentru anul 2014.  
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   Direcţia DEIP                                      Sef Serviciu      
     Larisa Flori                                    Mihăiţă Fetoiu               Insp. Marius Chetoiu 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                  
                                                                       

HOTĂRÂREA NR.261 
 
 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2010; 
  Având în vedere raportul nr.94908/2010 întocmit de Direcţia Proiecte, Programe 
de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea finanţării din bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Regiei Autonome de 
Transport Craiova pentru proiectul « MODERN (Mobility, Deevelopment and Energy 
use Reduction – Mobilitate, Dezvoltare şi reducerea Consumului de Energie) » şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.118, 119, 123, 124 şi 125/2010;      
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborate cu alin. 4 lit. a, alin.6 lit.a, pct.14, 
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 finanţarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
sumei de 5.688 mii lei (1.301.959 euro, inclusiv T.V.A.), reprezentând 
contribuţia proprie a Regiei Autonome de Transport Craiova pentru proiectul 
« MODERN (Mobility, Deevelopment and Energy use Reduction – Mobilitate, 
Dezvoltare şi Reducerea Consumului de Energie)», pe perioada de implementare 
a acestuia, respectiv 2010-2012. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii , Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de 
Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU 
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