
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR._____ 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.228/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul 
proiectului: MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în 
zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan, în vederea solicitării 
unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Componenta 10-Fond local,  Investiția I.1.1: Înnoirea parcului de 
vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova, convocat de îndată, în şedinţa 

extraordinară din data de 13.05.2022; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.89291/2022, raportul nr.89303/2022 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.89463/2022 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.228/2022 referitoare la 
participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: MOdernizarea sistemului de 
TRansport publIC cu autobuzul în zona Metropolitana Craiova - MOTRIC 
Metropolitan, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10-Fond local,  Investiția I.1.1: 
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
nepoluante);  

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei  nr.999/10.05.2022 privind aprobarea Ghidului specific – 
Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de 
proiecte PNRR/2022/C10; 
   În temeiul art.129, alin.2, lit.b, d şi e coroborat cu alin.7 lit.n, alin.9 lit.a, art.139, 
alin.3 lit.f, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.228/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul 
proiectului: MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în zona 
Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan, în vederea solicitării unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 10-Fond local,  Investiția I.1.1: Înnoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante). 

     
 



  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Consiliul Local al Comunei Işalniţa vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 

 
  
  
  

    

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

  
  

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr.89291  /11.05.2022  

 

               

                                                                                        

Referat de aprobare 

 
 

In vederea solicitării finanțării, in cadrul PNRR, componenta 10- Fond local, a 
proiectului: ,,MOdernizarea sistemului de TRansportpublIC cu autobuzul in zona 
Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan”, prin HCL nr.228/2022 s-a aprobat  
proiectul, cheltuielile aferente acestuia si  acordul de parteneriat intre UAT Municipiul 
Craiova si UAT comuna Isalnita. 
      Deoarece  de la data adoptarii actului de autoritate, prin Ordinul ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 a fost aprobat Ghidului specific — Condiții 
de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 —Fondul local,  care aduce 
modificari substantiale  hotaririi adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova in 
sedinta din data de 29.04.2022, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței 
extraordinare convocata de indata  a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 
13.05.2022, a unui proiect de hotărâre privind   revocarea HCL nr.228/2022 referitoare la:  
aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente acestuia si a acordului de parteneriat intre UAT 
Municipiul Craiova si UAT comuna Isalnita, in vederea depunerii pentru finantare in cadrul 
Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta 10 –Fondul Local a proiectului: 
,,MOdernizarea sistemului de TRansportpublIC cu autobuzul in zona Metropolitana 
Craiova - MOTRIC Metropolitan” 

 
 
 
 
 

                                                                        Primar, 

Lia - Olguța Vasilescu 

 

 

                  Pt. Director Executiv 

Adriana Octaviana Motocu 
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 
Data:___.05.2022 

 

Semnătura: _____________ 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                           
Nr.89303/ 11.05.2022 
 

          
 

                                  
 
 
 

Raport 
 

 
 
 
 
 

Privind revocarea HCL nr.228/2022 referitoare la  aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor aferente acestuia si a acordului de parteneriat intre UAT Municipiul 

Craiova si UAT comuna Isalnita, in vederea depunerii pentru finantare in cadrul 
Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta 10 –Fondul Local a 
proiectului: ,,MOdernizarea sistemului de TRansportpublIC cu autobuzul in zona 
Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan” 

 

 

 

Prin HCL nr.228/2022 s-a aprobat  proiectul,  cheltuielile aferente acestuia si  
acordul de parteneriat intre UAT Municipiul Craiova si UAT comuna Isalnita, in 
vederea depunerii pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si 
Rezilienta – Componenta 10 –Fondul Local a proiectului: ,,MOdernizarea sistemului 
de TRansportpublIC cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC 
Metropolitan” 

       De la data adoptarii actului de autoritate, prin Ordinul ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 a fost aprobat Ghidului specific — 
Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și 
reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 —Fondul 
local,  care aduce modificari substantiale hotararii adoptate de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova in sedinta din data de 29.04.2022 
        Fata de cele prezentate mai sus si având in vedere prevederile din Ghidul aprobat 

prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022,  
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, revocarea HCL nr.228/2022 
referitoare la:  aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente acestuia si a acordului de 
parteneriat intre UAT Municipiul Craiovasi UAT comuna Isalnita, in vederea 
depunerii pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – 
Componenta 10 –Fondul Local a proiectului: ,,MOdernizarea sistemului de 
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TRansportpublIC cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC 

Metropolitan” 
 

 
 

Pt. Director Executiv 
Adriana Octaviana Motocu 
Imi asum responsabilitatea 

privind realitatea si 
legalitatea in solidar cu 
intocmitorii inscrisului 
Data: ______.05.2022 

 
Semnatura: ____________ 

 
Alina Roșca 

Imi asum responsabilitatea 
pentru fundamentarea, 
realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 
Data: ______.05.2022 

 
Semnatura:_____________ 
 

Pt. Sef Serviciu 
Alin Răzvan Rînzescu 

Imi asum responsabilitatea 
privind realitatea si 

legalitatea in solidar cu 
intocmitorii inscrisului 
Data: ______.05.2022 

 
Semnatura: ____________ 

 
 

Pt. Sef Birou 
Marius Cristian Chetoiu 

Imi asum responsabilitatea 
privind realitatea si 

legalitatea in solidar cu 
intocmitorii inscrisului 
Data: ______.05.2022 

 
Semnatura: ____________ 

 
Roxana Pîrșoi 

Imi asum responsabilitatea 
pentru fundamentarea, 
realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 
Data: ______.05.2022 

 
Semnatura:_____________ 

 
 



  

 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 89463/11.05.2022 

 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 

    

              Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 89291  /11.05.2022  al Directiei Elaborare si Implementare Proiecte. 
 - Raportul nr. 89303/ 11.05.2022 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, prin care 

se propune revocarea HCL nr.228/2022 referitoare la  aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente 
acestuia si a acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Craiova si UAT comuna Isalnita, in vederea 
depunerii pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta 10 –Fondul 
Local a proiectului: ,,MOdernizarea sistemului de TRansportpublIC cu autobuzul in zona Metropolitana 
Craiova - MOTRIC Metropolitan” 
            - art. 129, alin.(2), lit e coroborat cu alin.(9), lit.a si art. 196, alin.(1), lit.a din Ordonanta Guvernului 
nr.57 /2019 privind Codul Administrativ 

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

             Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte privind revocarea HCL nr.228/2022 
referitoare la  aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente acestuia si a acordului de parteneriat intre UAT 
Municipiul Craiova si UAT comuna Isalnita, in vederea depunerii pentru finantare in cadrul Planului 
National de Redresare si Rezilienta – Componenta 10 –Fondul Local a proiectului: ,,MOdernizarea 
sistemului de TRansportpublIC cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan” 

 

 

 

 
Director Executiv, 
Ovidiu Mischianu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si      
legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului          

      Intocmit, 
              Cons. jur. Claudia Calucică 
      Imi asum responsabilitatea privind       

legalitatea actului administrativ 
  

                        
                     Semnatura:                                                                 Semnatura  
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