
MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                              PROIECT  
                                                                   

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

„Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional”, cod SMIS 40755 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.12.2015; 
  Având în vedere raportul nr.196323/2015 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea finalizării, până la data de 
30.06.2016, a proiectului „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional”, cod 
SMIS 40755;      
 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 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 finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului: „Amenajare 
parcare subterană în zona Teatrului Naţional”, cod SMIS 40755, contract de 
finanţare nr.3593/20.12.2012, Axa prioritară 1 ” Sprijinirea dezvoltarii durabile a 
oraselor – poli de crestere”, domeniul major de intervenţie 1.1. „Planuri integrate 
de dezvoltare urbană”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor 
asumaţi. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: „Amenajare parcare subterană în 
zona Teatrului Naţional”, cod SMIS 40755, contract de finanţare 
nr.3593/20.12.2012. 

Art.3. (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în 
termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 7.604 mii lei.  

            (2) Suma prevăzută la alin.1 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 neeligibilă 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. 196.323 / 2015                                                                                          Se aprobă 

   Primar 
            Lia OlguŃa Vasilescu 

 

  Vizat, 
 Director executiv 

  Nicolae Pascu 
 

RAPORT 
privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a proiectului   

“ Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”, contract de 
finanŃare nr.3593/20.12.2012, cod SMIS 40755 şi aprobarea cheltuielilor 

necesare finalizării acestuia 
 

Proiectul “Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”  a fost depus 
spre finantare in cadrul Axei  prioritare 1, Domeniul major de interventie 1.1. Astfel, în 
data de 20.12.2012 a fost încheiat contractul de finanŃare nr.3593/20.12.2012, cod SMIS 
40755, între Ministerul Dezvoltării  Regionale si Turismului, AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova. 

 
 Conform  contractului de finanŃare nr.3593/20.12.2012,şi Actului adiŃional nr.1 la 
acesta, proiectul are o valoare totala de 63.543.615,91 lei, din care 61.589.678,51 lei 
reprezintă finanŃare nerambursabilă acordată, iar suma de 1.953.937,40 lei reprezintă 
contribuŃia proprie în proiect a beneficiarului.  
 Pentru execuŃia lucrărilor la obiectivul de investiŃii „Amenajare parcare subterană în 
zona Teatrului NaŃional” a fost încheiat contractul de lucrări nr.35735/06.03.2014 între 
Municipiul Craiova în calitate de achizitor şi Asocierea SC MITLIV EXIM SRL – SC POLYSTART 
IMPEX SRL – SC HABAU CONSTRUCTII SRL, prin SC MITLIV EXIM SA lider de asociere. PreŃul 
convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 
60.554.130,49 lei inclusiv TVA. 
  Conform prevederilor Actului adiŃional nr.2/04.12.2015 la contractul de lucrări nr. 
nr.35735/06.03.2014, termenul de execuŃie a lucrărilor este până la data de 17.12.2015. 
 Pe parcursul executiei lucrarilor a aparut necesitatea executarii unor lucrari 
suplimentare, incheindu-se astfel între Municipiul Craiova în calitate de achizitor şi 
Asocierea SC MITLIV EXIM SRL – SC POLYSTART IMPEX SRL – SC HABAU CONSTRUCTII SRL, prin 
SC MITLIV EXIM SA lider de asociere, contractul de lucrări nr.183820/08.12.2015. PreŃul 
convenit pentru îndeplinirea contractului, este de 218.257,62 lei inclusiv TVA.  
 Termenul de execuŃie a lucrărilor suplimentare este de 5 zile calendaristice, lucrările 
urmând a se executa in termenul de execuŃie prevăzut in contractul de lucrări 
nr.35735/06.03.2014. 
 La data prezentă lucrările aferente obiectivului de investiŃii nu sunt finalizate. Astfel, 
proiectul a fost inclus in Lista proiectelor cu risc de nefinalizare in anul 2015 şi a căror 
durată se prelungeşte după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor POR 2007 – 
2013, aprobată in şedinŃa Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 
din data de 17 noiembrie 2015.  
 

Din valoarea totală a proiectului de 63.543.615,91 lei, suma totală ce va fi achitată 
până la data de 23.12.2015 este de 55.170.691,77 lei inclusiv TVA (luând in considerare şi 



SituaŃia de lucrări nr. 18 pentru care a fost depusă cerere de plată la ADR SV Oltenia in 
data de 07.12.2015), reprezentând: 

 
Executie lucrari conform contract de lucrări 
nr.35735/06.03.2014 

53.235.944,16 

Deviere retele CEZ 323.316,02 

Racordare Post trafo 285.804,85 

Asistenta tehnica proiectant 29.033,97 

Dirigentie santier 104.252,01 

Proiectare si inginerie : SF+PT+PAC+DDE+Verificare proiect 981.460,90 

Publicitate initiala proiect 3.137,20 

Avize 2.319,15 

Cote ISC 205.423,51 

Valoare totala plătită (lei inclusiv TVA) 55.170.691,77 
 
Pentru cheltuielile eligibile efectuate până in prezent au fost depuse un număr de 12 

Cereri de rambursare, valoarea totală de incasat fiind de 50.737.481,29 lei inclusiv TVA. 
Până in prezent au fost incasate primele 9 cereri de rambursare, suma totală incasată fiind, 
având in vedere că proiectul este finanŃat in procent de 98% conform contractului de 
finanŃare incheiat, de 34.254.418,14 lei inclusiv TVA. UAT Municipiul Craiova urmează să 
incaseze şi cererile de rambursare nr.10, 11 şi 12, respectiv suma totală de 16.483.063,15  
lei inclusiv TVA. 
 
Facem de asemenea următoarele precizări: 
1. Conform prevederilor InstrucŃiunii nr.134/2015, emisă de AM POR Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi AdministraŃiei Publice, termenul limită până la care beneficiarii pot plăti 
cheltuielile efectuate in cadrul proiectelor finanŃate prin POR 2007 – 2013 este 31 
decembrie 2015. Această dată reprezintă şi data limită a eligibilităŃii cheltuielilor, nicio 
cheltuială efectuată după această dată nemaiputând fi solicitată la rambursare; 

 
2. Nefinalizarea proiectului şi implicit faptul că acesta va fi nefuncŃional până cel târziu la 

data de 30.06.2016, va atrage obligaŃia beneficiarului de a returna finanŃarea 
nerambursabilă primită in cadrul proiectului, in sumă totală de 50.737.481,29 lei 
(contravaloarea incasată şi de incasat a cererilor de rambursare de la 1 la 12); 

 
3. Prin continuarea proiectului conform contractului de finanŃare, şi respectarea 

prevederilor contractului şi cererii de finanŃare, acestea fiind in continuare aplicabile, 
UAT Municipiul Craiova va depune cereri de rambursare pentru cheltuielile eligibile 
efectuate până la data de 31.12.2015; Cheltuielile efectuate dupa data de 31.12.2015 
vor fi considerate neeligibile şi vor fi asigurate in totalitate din surse proprii ale 
beneficiarului.  

 
4. In conformitate cu prevederilor art. 11.1 alin 4 din contractul de lucrări nr. 

35735/06.03.2014, „Daca lucrările sunt executate cu intârziere iar acest fapt conduce la 

pierderi parŃiale sau totale ale sumelor nerambursabile la care Municipiul Craiova are 

dreptul prin contractul de finanŃare. nr.3593/20.12.2012, incheiat cu AM POR şi ADR 

Sud-Vest Oltenia, aceste sume vor fi recuperate de la executant până la valoarea 

maximă a finanŃării nerambursabile”. Termenul final de execuŃie a lucrărilor este 
conform contractului de lucrări şi actelor adiŃionale incheiate, data de 17.12.2015.  

 



5. Proiectul a fost inclus in lista proiectelor cu risc de nefinalizare in anul 2015 şi a căror 
durată se prelungeşte după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor POR 2007 – 
2013, aprobată in şedinŃa CM POR din noiembrie 2015. 

 
6. 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 : 

o 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, 

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

o 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. MenŃionăm că suma 
totală ce va fi primită de la MDRAP pentru plăŃile efectuate până la data 
de 23.12.2015 conform celor menŃionate anterior, este de 
50.737.481,29 lei inclusiv TVA reprezentând cererile de rambursare 1 – 
12. 

Având in vedere valoarea contractelor incheiate pentru implemenetarea proiectului, 
sumele plătite până in prezent şi restul de plată pentru anul 2016 aferent contractelor 
incheiate, precum şi celelalte achiziŃii şi cheltuieli necesare a fi efectuate in anul 2016 
pentru finalizarea proiectului, siuaŃia acestora se prezintă astfel: 

 

Contract nr…./…. Denumire 
Valoare achizitie / 

contract (lei 
inclusiv TVA) 

Plati efectuate 
pana la data de 
31.12.2015 (lei 
inclusiv TVA) 

Necesar finantare in 
anul 2016 pentru 

finalizarea proiectului 
(lei inclusiv TVA) 

Contracte aflate in derulare: 



27497/20.02.2014 Dirigentie santier 121.520,00 104.252,01 17.267,99 

119447/17.08.2011 
Asistenta tehnica 

din partea 
proiectantului 

43.772,00 29.033,97 14.738,03 

35735/06.03.2014 Executie lucrari 60.554.130,49 53.235.944,16 7.318.186,33 

Subtotal 60.719.422,49 53.369.230,14 7.350.192,35 

Alte achizitii/ cheltuielie de efectuat pentru finalizarea proiectului: 

Publicitate finala obligatorie proiect 4.960,00 - 4.960,00 

Cote legale ISC 30.388,89 - 30.388,89 

Executie lucrari suplimentare contract 
nr.183820/08.12.2015 218.257,62  218.257,62 

Subtotal 253.606,51 - 253.606,51 

          

TOTAL   7.603.798,86 

 
Astfel,  suma totală estimată ca fiind necesar a fi alocată din bugetul de venituri 

si cheltuieli al Municipiului Craiova pentru finalizarea proiectului este de 7.604 mii lei. 
 

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.2 lit.b) şi 
alin.(4),si art.115 alin.1 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 de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie 1.1.  „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, cu modificările si completările ulterioare, cat si in conformitate cu 
prevederile Instructiunii nr. 144/10.12.2015 emisă de AM POR Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi AdministraŃiei Publice şi contractului de finanŃare nr.3593/20.12.2012, prin 
prezentul raport supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele:  

 

ART 1. Aprobarea finalizarii până la data de 30.06.2016 a proiectului “Amenajare 
parcare subterana in zona Teatrului National”, cod SMIS 40755, contract de finanŃare 
nr.3593/20.12.2012, Axa prioritară 1 ” Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli de 
crestere”, domeniul major de intervenŃie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați. 

 

ART 2. Introducerea în  Lista proiectelor cu finanŃare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare pe anul 2016, anexă la Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Craiova, a  proiectului “ Amenajare parcare subterana in zona Teatrului 
National”, cod SMIS 40755, contract de finanŃare nr.3593/20.12.2012 

 



ART 3. Aprobarea valorii estimate a cheltuielilor necesare finalizării proiectului în 
termenul mentionat la art. 1, în cuantum de 7.604 mii lei, sumă care va fi cuantificată în 
mod real şi exact, în funcŃie de valoarea lucrărilor realizate şi decontate la data de 
31.12.2015; urmînd 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            Sef Birou 
   Adriana Cimpeanu                Oana Rădulescu     
 
 
 
 
 

Manager proiect        Manager tehnic  Manager tehnic          Manager financiar 
 MihăiŃă Fetoiu            Lungu IonuŃ    Floarea Cojan                   Marius Chetoiu 
 
 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Consilier juridic 
Bosoteanu Dana 

 

 


