
MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                              PROIECT  
                                                                   

           HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului 

“Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae 
Romanescu”, cod SMIS 47919 

 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.12.2015; 
  Având în vedere raportul nr.196492/2015 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea finalizării, până la data de 
30.06.2016, a proiectului “Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul 
Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919;      
 În conformitate cu prevederile Legii 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, ale Ordinului 2368/1058/1501/2012 privind 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 1.1 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, modificat şi completat şi ale Instructiunii 
Autorităţii de Management pentru POR nr.144/10.12.2015; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborat cu alin. 4 lit. d şi alin.6 lit.a, pct.11, 
art.45 alin.2 lit.a, 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 finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului: „Amenajarea de 
parcuri şi grădini în municipiul Craiova -Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 
47919, proiect finalizat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 
prioritara 1, domeniul de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, 
cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererea de 
finanţare. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: “Amenajarea de parcuri şi grădini în 
municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919, contract de 
finantare nr. 5046/27.02.2015. 

Art.3. (1) Se aprobă valorea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în 
termenul mentionat la art.1, în cuantum de 40.414.456,94 lei. 



            (2) Suma va fi cuantificată în mod real şi exact, în funcţie de valoarea lucrărilor 
realizate şi decontate la data de 31.12.2015, urmând ca suma rezultată să 
reprezinte valoarea neeligibila în cadrul proiectului şi să  fie supusă aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, odată cu adoptarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli aferent anului 2016. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu să 
semneze actul adiţional la contractul de finanţare, prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, precum toate actele necesare finalizării acestuia.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR,  AVIZAT, 
               PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
   Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DirecŃia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr.  196.492/12.2015 
 
 

 Se aprobă 
   Primar 

             Lia OlguŃa Vasilescu 
            
            
           

  Vizat 
                                                     Director executiv 

              Nicolae Pascu 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea finalizarii pana la data de 30.06.2016 a proiectului:  

“Amenajarea de parcuri și grădini în Municipiul Craiova  - Parcul Nicolae Romanescu”, 
contract de finaŃare nr.5046/27.02.2015, cod SMIS 47919  şi aprobarea cheltuielilor 

necesare finalizării acestuia 
 

Municipiul Craiova implementeaza proiectul: “Amenajarea de parcuri și grădini în 
Municipiul Craiova  - Parcul Nicolae Romanescu” în cadrul Programului OperaŃional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani 
de creştere", în baza contractului de finanŃare nr. 5046/27.02.2015, încheiat cu Ministerul 
Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice - Autoritate de Management și Agentia 
pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia - Organism Intermediar. 
           

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii urbane din 
Municipiul Craiova care să asigure atât coservarea și perpetuarea moștenirii cultural-
istorice și arhitecturale a orașului, cât și creșterea calităţii vieţii și atractivităţii orașului 
atât pentru populaţia locală cât și pentru persoanele aflate în tranzit. 
            

S-au propus următoarele categorii de lucrări: 
• reabilitare/recondiţionare cascade și căderi de apă existente; 
• reabilitare și reintegrarea variatelor elemente specifice de mobilier urban – 

bănci,pubele, stâlpi de iluminat, grupuri sanitare, etc.; 
• montare sisteme de irigare automată; 
• montarea de fântâni cu apa potabilă cu model specific istoricului obiectivului, 

precum și recondiţionarea celor existente; 
• realizare reţele de drenuri; 
• reamenajarea și reabilitarea structurii de alei pietonale; 
• reamenajarea /recondiţionarea intrărilor în parc și a împrejmuirii; 
• reabilitarea elementelor tip construcţie existente – casa grădinarului, 

pavilioane rustice, glorieta, pavilion debarcader; 
• instalarea unui sistem de supraveghere video cu dispecerat, precum și 

signalistica de siguranţă și securitate în exploatare, etc. 
 

 La data de 09.10.2015 a fost încheiat contractul de lucrări nr.150518 cu Asocierea SC 
MITLIV EXIM SRL- SC CIVITAS SYSTEMS SRL- SC R&A PARTNERS SRL în valoare de 



47.300.000lei fără TVA. Durata de execuţie a lucrărilor este de 4 luni de la data primirii 
ordinului de începere a lucrărilor.  
         Anterior semnării contractului mai sus menţionat, Consiliul local al Municipiului 
Craiova, prin HCL nr. 341/08.09.2015, a aprobat suportarea  de la bugetul local al 
Municipiului Craiova a cheltuielilor efectuate începând cu data de 01.01.2016 pentru 
finalizarea proiectului “Amenajarea de parcuri și grădini în Municipiul Craiova – Parcul 
Nicolae Romanescu”. 
        Valoarea acestor  cheltuieli a fost estimată luând în calcul valoarea lucrărilor, 
asumată de executant prin graficul fizic și valoric de execuţie a lucrărilor, comunicat prin 
adresa nr.148863/06.10.2015, valoarea serviciilor de dirigenţie de șantier și de asistenţă 
tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor precum și cheltuieli cu 
publicitatea proiectului prevăzute în contractul de finanţare, respectiv autocolantele și 
cataloagele de promovare, placa permanentă și comunicatul de presă. 
 
         Dat fiind faptul că, derularea contractului de lucrări nr. 150518/09.10.2015 se va 
face și în anul 2016, proiectul “Amenajarea de parcuri și grădini în Municipiul Craiova – 
Parcul Nicolae Romanescu” a fost inclus în Lista proiectelor cu risc de neimplementare în 
perioada de eligibilitate a POR 2007-2013, aprobată în ședinţa Comitetului de Monitorizare 
a Programului Operaţional Regional din 17 noiembrie 2015. 

 
În data de 10.12.2015, luând act de decizia CMPOR din data de 19.11.2015 de 

aprobare a măsurilor intreprinse de AMPOR – OI - Beneficiari, precum și a listei de proiecte 
a caror durata se prelungeste după expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 
2007 – 2013, AMPOR, a emis Instrucţiunea nr.144 - pentru încheierea de acte adiţionale de 
prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada de 
implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în 
vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. 

 
  Conform InstrucŃiunii nr.144/10.12.2015 emisă de AM POR: 

- Toate contractele, cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în 
perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte 
adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, 
dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și 
indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor 
(cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor); 

- După primirea Instrucțiunii, Organismele Intermediare împreună cu Beneficiarii, vor 
pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de 
Beneficiari şi de OI-uri până cel mai târziu în 23.12.2015; 

- Actele adiționale vor fi însoțite, printre alte documente, de Hotărârea Consiliului local 
prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului al 
cărui termen de finalizare se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare 
finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile 
Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
- Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin 

care acesta își asumă : 
• îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea 

de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia; incheierea 
fizică şi financiară a Proiectului, în scopul asigurării funcționalității 



acestuia, realizarea obiectivelor şi indicatorilor prevăzuți în Cererea de 
finanŃare, fără a depăşi data de de 30.06.2016, 

• Aasigurarea finanŃarii Proiectului din resurse proprii, după data de 
31.12.2015, 

• Rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP în cadrul Proiectului, în 
cazul în care nu sunt realizate obiectivele, precum şi indicatorii prevăzuți 
în cererea de finanŃare până la data de 30.06.2016.  

La această dată valoarea totală a proiectului este de 59.751.419,33 lei inclusiv TVA. 
Pentru anul 2016 în estimarea valoarii cheltuielilor s-a luat în considerare valoarea 
lucrărilor, asumată de executant prin graficul fizic și valoric de execuţie a lucrărilor – anexă 
la contractul de lucrări, comunicat prin adresa nr.148863/06.10.2015, valoarea cheltuielilor 
aferente cotelor legale, valoarea serviciilor de dirigenţie de șantier și de asistenţă tehnică 
din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor precum și cheltuieli cu 
publicitatea proiectului prevăzute în contractul de finanţare, respectiv autocolantele și 
cataloagele de promovare, placa permanentă și comunicatul de presă, conform contractului 
de finanŃare, în sumă totală 40.414.456,94lei. 

 

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.2 lit.b) şi 
alin.(4), din Legea 215/2001 republicata, modificata si completata privind administraŃia 
publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 273/29.06.2006 privind finanŃele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele 
operaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 2368/1058/1501/2012 
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 
intervenŃie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, axa prioritara 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, cu modificările si completările 
ulterioare cat si in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 144/10.12.2015, prin 
prezentul raport supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele:  

ART 1.Aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a proiectului cu titlul: “ Amenajarea de 
parcuri și grădini în Municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919, proiect 
finalizat în cadrul Programului OperaŃional Regional, Axa prioritara 1, domeniul de intervenŃie 
1.1:Planuri integrate de dezvoltare urbană, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor 
prevăzuŃi în cererea de finanŃare. 

ART 2.Introducerea în Lista de proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare pe anul 2016, anexă la Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului 
Craiova, a proiectului: “Amenajarea de parcuri și grădini în Municipiul Craiova – Parcul 
Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919, contract de finantare nr. 5046/27.02.2015. 

ART 3. Aprobarea valorii estimate a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în 
termenul mentionat la art. 1, în cuantum de 40.414.456,94 lei, sumă care va fi 
cuantificată în mod real şi exact, în funcţie de valoarea lucrărilor realizate și decontate 
la data de 31.12.2015; urmând ca suma rezultată să reprezinte valoarea neeligibila în 
cadrul proiectului şi să  fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova 
odată cu adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2016. 



ART 4.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiŃional la 
contractul de finanŃare, menŃionat la pct.1 din prezentul raport, precum toate actele 
necesare finalizării acestuia. 

  

Pt Director executiv  

Adriana Cimpeanu 
Sef Birou 

Oana Radulescu 

 
 

 

     Avizat pentru legalitate, 
Cons.juridic 
Dana Bosoteanu 

 
 

Manager proiect 
Adriana Cîmpeanu 

 
 
 

 Asistent Manager 
Codruţa Ștefan 

Manager tehnic 
Florescu Viorel 

Manager tehnic instalaţii 
Ionuţ Lungu 

Manager financiar 
Marinela Dicianu 

    
 


