
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

          
 

HOTĂRÂREA NR. 471 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.35/2013 referitoare la stabilirea ratelor de co-finanţare ale Municipiului Craiova 
şi asociaţiilor de proprietari, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor plătite 
de către Municipiul Craiova aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari, pentru 
blocurile  de locuinţe  incluse în Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa 

prioritară 1  "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", 
domeniul de intervenţie 1.2 "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 

blocurilor de locuinţe" 
 

 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.11.2017; 
   Având în vedere raportul nr.159825/2017 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.35/2013 privind stabilirea ratelor de co-finanţare ale 
Municipiului Craiova şi asociaţiilor de proprietari , precum şi mecanismul de recuperare a 
sumelor plătite de către Municipiul Craiova aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari, 
pentru blocurile  de locuinţe  incluse în Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa 
prioritară 1  "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", 
domeniul de intervenţie 1.2 "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de 
locuinţe";  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinului nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, axa prioritara „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, cu modificările si completările 
ulterioare, Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015; 
          Potrivit contractelor de finanţare nr.4606/04.08.2014, nr.4616/25.09.2014 şi 
Instructiunii nr.134/2015 emisă de către AM POR;  
  În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.d, art.45, alin.1, 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  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 



  

nr.35/2013, după cum urmează: 
1.  Art.2, alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
  „Taxa de reabilitare termică se fundamentează în funcţie de sumele avansate de 
către Municipiul Craiova pentru asigurarea cotei de contribuţie aferentă 
proprietarilor.” 

2. Art.2 alin. (3) se abrogă. 
3.   Art.3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 „Sumele avansate de către Municipiul Craiova pentru asigurarea cotei de 
contribuţie aferentă proprietarilor se recuperează prin taxa de reabilitare termică, 
începând cu data de 01.01.2018 şi până în maxim 10 ani, perioadă ce se va calcula, 
pentru fiecare bloc în parte, de la data procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor”.  
4. Art.4 alin.(1 ) se abrogă. 
5. Art.4 alin.(2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Primăria Municipiului Craiova - Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte va 
proceda la calcularea sumelor ce revin fiecarui proprietar şi va transmite Direcţiei 
Impozite şi Taxe sumele astfel calculate, în vederea impunerii acestora”. 
6. La art.5 se introduce art. 5 1  şi va avea următorul conţinut: 

 „Se aprobă regularizarea taxei de reabilitare termică, după finalizarea procedurilor 
privind recuperarea sumelor devenite neeligibile, ca urmare a nefinalizării execuţiei 
lucrărilor în termenul contractual.” 
7. La art.6 se înlocuieşte sintagma „în condiţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.92/2003”, cu “în condiţiile Legii nr.207/2015 de aprobare a Codului de 
procedura fiscală”, în vigoare la data emiterii prezentei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 
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