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RAPORT DE AVIZARE 
 

 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 117769/23.07.2018  întocmit de Direcția Elaborare și Implementare 
Proiecte prin care se supune aprobării modificarea raportului nr. 116053/19.07.2018 

referitor la aprobarea participării  UAT Municipiul Craiova în cadrul proiectului 
„Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici 
a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de 
parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții 

publice ocazionale  
 
 
 

- in conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicata 
privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 273/29.06.2006 
privind finantele publice locale, HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operationale, cu modificarile si completarile ulterioare si HCL nr.223/31.05.2018 
privind aprobarea Studiului de oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule 
de transport public urban pentru Municipiul Craiova– achiziția de autobuze noi și 
achiziția de tramvaie noi si  OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor masuri de 
urgentare a absorbtiei fondurilor europene 

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier 
juridic; 

 
 
           AVIZĂM FAVORABIL 

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte  privind adoptarea de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova  a unei hotarâri privind: 

 

1. Aprobarea participării UAT Municipiul Craiova, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție 

de mijloace de transport public – tramvaie”, în vederea depunerii şi obţinerii finanțării acestuia 
din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de 
investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.  

2. Aprobarea Acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi UAT Municipiul Craiova, partener, în vederea 
pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – 



  

tramvaie” conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezentul raport. 

3. Aprobarea Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 
ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de 

parteneriat şi UAT Municipiul Craiova,  în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace 
de transport public - tramvaie,  în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public 
– tramvaie” conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezentul raport.  

4. Aprobarea achiziţionării de către MDRAP în numele UAT Municipiul Craiova, a unui număr 

de 17 tramvaie, cu lungimea de aproximativ 25 m. 

5. Aprobarea valorii eligibile aferentă mijloacelor de transport public, solicitate la finanţare, şi a 
altor activităţi eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Craiova, în cadrul proiectului 
„Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie”, în cuantum de 40.509.385,00 lei 

inclusiv TVA. 

6. Aprobarea contribuției proprii în proiect a UAT  Municipiul Craiova, reprezentând 
contribuția de 2 %  din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în 
cuantum de 810.188,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de 

transport public – tramvaie”.  

7. Aprobarea achitării eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente 
UAT Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – 
tramvaie”.  

8. Asigurarea sumelor reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării 
activităţilor proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie”, 
pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare 
acestora. 

9. Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării investiţiilor aferente UAT 
Municipiul Craiova. în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – 
tramvaie”, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene 
şi structurale de investiţii. 

10. Imputernicirea primarului Mihail Genoiu, Primar UAT Craiova să semneze Acordul de 
parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 
ocazionale ce va fi încheiat între între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice - lider de proiect şi UAT Municipiul Craiova. 

 
 
 
 
 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                consilier juridic 

                                                                                               Dana Mihaela Boșoteanu 
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Raport 

privind modificarea raportului nr. 116053/19.07.2018 referitor la aprobarea 
participării  UAT Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de 

transport public – tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici a investiției, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a 

protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale  
 

 

 

Prin adresa nr. 117732/23.07.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice, ca urmare a verificarii proiectului de hotarare elaborat de Municipiul Craiova 

pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Craiova din data de 26.07.2018, 

cu privire la aprobarea participării  UAT Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziție 

de mijloace de transport public – tramvaie”, a transmis urmatoarele observatii:  

- La temeiul legal de emitere a hotararii Consiliului Local se va adauga OUG nr. 

47/2018 privind stabilirea unor masuri de urgentare a absorbtiei fondurilor europene; 

- La art. 4, la tipologia tramvaielor se va preciza faptul ca acestea vor avea o lungime 
de aproximativ 25 m. 

Ca urmare a acestei adrese, supunem aprobarii modificarea raportului nr. 

116053/19.07.2018, in sensul precizarii faptului ca lungimea tramvaielor va fi de 
aproximativ 25   m.                                                            
 

 
 
 

Pt.Director Executiv 
Dana Mihaela Bosoteanu 
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