
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

         PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ___ 
privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv a 

cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse 

între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi 

preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  Craiova” -  tronsoanele str.Deceneu şi 

str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  Craiova 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015; 
   Având în vedere raportul nr.39895/2015  întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi 
Licitaţii prin care se propune aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, 
respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la 
bugetul de stat, pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele 

cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii 

şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  Craiova” -  tronsoanele str.Deceneu şi 

str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  Craiova şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108, 110, 111, 
112 şi 113/2015;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 
conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii; 
  În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin. 2 lit.e  şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă defalcarea pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv  cofinanţarea 

de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, 
pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse 

între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi 

preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  Craiova” -  tronsoanele str.Deceneu 

şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  Craiova, după 
cum urmează: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                          4.378.581 lei, din care 
            Buget de stat                                                         3.873.711 lei 



  

            Buget local                                                            504.870 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,     PT.SECRETAR, 
     Lia – Olguţa VASILESCU    Ovidiu MISCHIANU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr.  39895/12.03.2015                                          Se aprobă, 

                Primar, 
               Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

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

aprobarea   defalcării pe surse  de finanţare a cheltuielilor, respectiv   a cofinanţării de la bugetul 

local  a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat,   pentru obiectivul de investiţii   
„Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) Str. George Enescu si Str. Dacia,  

si              2) Str. Deceneu si Str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere Str. Paraului     - 
tronsoanele :    Str. Deceneu si Str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere Str. Paraului” 

 
  
  În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, care a fost aprobat  cu O. U. G. 

28 / 2013,  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în conformitate cu Ordinele 
sale 1851/2013, şi              158 / 14.01.2015, oferă finanţare pentru realizarea / modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi de  canalizare .  

 Redăm extrase din legislaţia cu prevederi referitoare la necesitatea actualizării devizelor 
generale ale  obiectivelor de investiţii. 

1 Anexa Nr. 4, pct.  A. ”Prevederi generale”, din H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea  
conţinutului -  cadru al documentaţiei tehnico economice aferente investiţiilor publice : art.5. 

”devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este 

necesar, dar de regulă în următoarele situaţii: a) la data supunerii spre aprobare a studiului 

de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii…..   d) după încheierea 

contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie / 

lucrărilor de intervenţii; 
2 OMDRAP 158 / 14.01.2015  privind modificarea şi completarea OMDRAP 1851/2013,   de 

aprobare a Normelor metodologice de aplicare a OG 28 / 2013  pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală, care stabileşte   : 

  -  art I), punct 2 (3)  " Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat 

prin Program  sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 

fezabilitate/documentaţiile de  avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de 

specialitate, expertizele tehnice şi/sau  audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe 

pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii,  organizarea procedurilor de achiziţii, active 

necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier,  comisioane, cote, taxe, costuri credite, 

cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar" 
 - art I) punct 10 (121)  " Pentru obiectivele de investiţii în continuare,  …... în vederea 

încheierii contractelor de finanţare, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice  devizul general actualizat, defalcat pe obiecte, categorii de 

lucrări şi categorii de  cheltuieli, hotărârea     consiliului local/judeţean de aprobare a 
indicatorilor tehnico - economici,  hotărârea consiliului local / judeţean de asigurare a 
cofinanţării pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la      art. 8 alin. (3),  după caz, precum şi 



  

contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale care au fost încheiate, în copie 

conformă cu originalul." 
   
Devizul general pentru „Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) Str. George 
Enescu si Str. Dacia,  si  2) Str. Deceneu si Str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere 
Str. Paraului      - tronsoanele :    Str. Deceneu si Str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor 
costiere Str. Paraului”, actualizat după atribuirea contractului de  lucrări 77614/2014 şi 
efectuarea cheltuielilor cu taxe, avize, cote legale derivate din derularea investiţiei şi cu studiul 
de fezabilitate  aşa cum rezultă din inventarul de investiţii neterminate la 27.12.2013 si din 
evidenta contabila din perioada anterioară atribuirii contractului şi redactat cu evidenţierea  pe 
surse de finanţare  (buget de stat / buget local) a cheltuielilor  este anexat      la raport. 

   
  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 H.G. nr. 
28/09.01.2008 privind aprobarea  conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, propunem : 

 
 
 aprobarea defalcării pe surse de finanţare  a cheltuielilor,  respectiv   a cofinanţării  de la 

bugetul local  a  cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat,   pentru obiectivul de 

investiţii   
„Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) Str. George Enescu si Str. Dacia,  

si              2) Str. Deceneu si Str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere Str. Paraului      - 
tronsoanele :    Str. Deceneu si Str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere Str. Paraului” 

 
după cum urmează  : 

Valoarea  totală ( inclusiv TVA  )         4.378.581  lei , din care : 
Buget de stat  3. 873. 711 lei 
Buget local          504. 870 lei 

 
Director executiv, 

Maria Nuţă 
 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Neagoe  Ctin 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 






































