
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT 
    HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea proiectului cu titlul „Amenajarea de parcuri și gradini în  
municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5-
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1-Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte 

POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
20.09.2018; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.147502/2018, rapoartele nr.147508/2018 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.147512/2018 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
proiectului cu titlul „Amenajarea de parcuri și gradini în  municipiul Craiova-Parcul 
Nicolae Romanescu”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5-Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1-
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel 
de proiecte POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare, Ghidul solicitantului pentru Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate) aprobată prin Ordinul 5332/19.07.2018; 
   În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.10, 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 proiectul cu titlul „Amenajarea de parcuri și gradini în  municipiul 
Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5-Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, Prioritatea de Investiții 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte 
POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate. 

Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 54.346.024,96 lei (inclusiv TVA). 



  

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a unității administrativ-teritoriale 
Municipiul Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât și contributia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 1.606.242,77 lei, reprezentând cofinantarea proiectului prevăzut la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în 
condiții optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura 
din bugetul de venituri și cheltuieli al  unității administrativ-teritoriale 
Municipiul Craiova. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
finantare și toate actele necesare în numele unității administrativ-teritoriale 
Municipiul Craiova. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

 
 

 
 

 
                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

   



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 147502/______.09.2018 

 

 

                                                                                        
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 Având în vedere faptul că pentru proiectul „Amenajarea de parcuri și gradini în  

municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu” cod SMIS 124133 a fost finalizat 
procesul de verificare și a fost demarată etapa precontractuală,  în cadrul acestei etape, unul 
din documentele obligatorii solicitate este hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova privind  aprobarea proiectului „Amenajarea de parcuri și gradini în  municipiul 

Craiova - Parcul Nicolae Romanescu”  și a cheltuielilor legate de acesta, în conformitate cu 
ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de verificare. 

Astfel în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicată 
privind administrația publică locală, Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, 
HG nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Ghidul 
solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu 
titlul POR /2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate, aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr. 
4710/03.05.2018, propun aprobarea proiectul cu titlul „Amenajarea de parcuri și gradini în  

municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
Investiții 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural, Apel de proiecte POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate. 

 

 

 

 

                    PRIMAR                                                                                D.E.I.P. 

         Mihail Genoiu                                                            Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova       Aprobat, 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                Primar                                                                                      
Nr. 147508/_______.09.2018              Mihail Genoiu 
                
 
 
                                                                                                                        Director executiv D.E.F   
                                                                                                                                 Lucia Ștefan                    
                                          
 

RAPORT 
 

privind aprobarea proiectului „Amenajarea de parcuri și gradini în  municipiul Craiova 
- Parcul Nicolae Romanescu” cod SMIS 124133 și a cheltuielilor legate de acesta, în 

conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de verificare  -  Programul 
Operational Regional 2014-2020,  Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1-Conservarea, 

protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte 
POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate  

 

 
Primaria Municipiului Craiova a depus o cerere de finanțare în vederea solicitarii unei 

finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – 
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate 
cu titlul „Amenajarea de parcuri și gradini în  municipiul Craiova - Parcul Nicolae 

Romanescu”. 
Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltarii locale prin 
conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identitatii culturale. În cadrul 
acestei prioritati de investitii se vor finanța restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea 
durabilă a obiectivelor de patrimoniu cultural național și patrimoniu cultural local din mediul urban. 
Alocarea financiară pe acest apel de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia este de 
14,65 milioane euro.  

Proiectul „Amenajarea de parcuri și gradini în  municipiul Craiova - Parcul Nicolae 

Romanescu”, cod SMIS 124133 depus în cadrul POR 2014-2020, cuprinde atât activitățile aferente 
Contractului de finanțare nr.5046/2015  încheiat în cadrul POR 2007-2013, între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice – AM POR, prin Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia – OI şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova, precum 
și o componentă nouă, respectiv reabilitarea și restaurarea Podului Suspendat din Parcul Nicolae 
Romanescu  întregind astfel ansamblul monument istoric clasa A - Parcul Nicolae Romanescu. Prin 
realizarea lucrărilor de reabilitare și restaurare a Podului Suspendat odată cu integrarea armonioasă 
în ansamblul parcului  vor fi atinse și obiectivele ce privesc siguranţa în exploatare, stabilitatea 
podului și redarea acestuia circuitului turistic.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie stimularea dezvoltarii locale și creșterea 
competitivității municipiului Craiova prin conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural local și promovarea elementelor de identitate culturală, prin punerea în 
valoare a Parcului Nicolae Romanescu - unul dintre obiectivele emblematice ale Craiovei şi 
considerat unul dintre cele mai reprezentative monumente de artă peisageră din România. 
Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 
-conservarea și valorificarea patrimoniului cultural local și a identitatii culturale prin restaurarea, 
protecția și conservarea Parcului Nicolae Romanescu, monument istoric clasa A.  
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-valorificarea elementelor de identitate locală prin restaurarea și conservarea Parcului 
N.Romanescu.  

Restaurarea Parcului Nicolae Romanescu va contribui la creşterea valorii în cadrul 
ecosistemului urban al municipiului Craiova prin funcţiile sale: funcţia ecologică (habitat pentru 
specii de plante şi animale, purificarea aerului, reducerea zgomotului, îmbunătăţirea climatului etc.), 
funcţia de recreere şi agrement, funcţia culturală, funcţia estetică, funcţia sportivă. Restaurarea 
parcului și redarea pitorescului conceput și realizat de Edouard Redont,  va pune în valoare 
memoria istorică și culturală a municipiului Craiova și a figurilor marcante ale orasului, care de-a 
lungul timpului și-au pus amprenta asupra dezvoltării acestuia.  

Multitudinea de posibilitati de recreere, plimbări romantice, activități culturale și sportive 
precum spectacolul uimitor pe care îl oferă natura prin  peisajele de o frumusețe aparte, fac ca 
numărul anual de vizitatori ai Parcului Nicolae Romanescu să fie de aproximativ 100.000 de 
persoane. Prin redarea funcționalității și strălucirii de altădată a Podului Suspendat flancat de o 
parte și de alta de scări reabilitate și iluminate,prin reabilitarea aleilor și dotarea cu mobilier în 
spiritul romantic al secolului al XIX-lea, prin accesul gratuit la internet și nu în ultimul rand prin 
peisajele naturale bine întretinute prin utilizarea optima a retelei de irigatii, se estimeaza o crestere 
cu 20% a numărului anual de vizitatori. Modalitatea de monitorizare a numarului de vizitatori se va 
realiza folosind analiza video cu o tehnologie bazată pe viziunea stereo binoculară care efectuează 
detectarea şi urmărirea persoanelor în spaţiul 3D, analizează traseele în mişcare şi, în final, obţine 
date precise de numărare. Cu ajutorul software-ului statistic, datele pot fi generate în rapoarte 
zilnice, lunare şi anuale.  

În ceea ce privește Podul Suspendat, lucrările propuse prin proiect sunt următoarele: 
curațare prin abraziune cu jet de particule minerale, biocidare, consolidare, refacerea elementelor 
decorative de la parapetul și apareiajul grinzii podului, corecție cromatică, tratament hidrofob. O 
categorie importantă de lucrări inclusă în soluţia tehnică de intervenţie propusă este refacerea 
hidroizolaţiei teraselor portalurilor cu turnuri crenelate de la capătul podului. Se mai propune un  
sistem arhitectural de iluminat pe timp de noapte al podului. Prin realizarea acestor lucrari Podul 
Suspendat va fi salvat de la o distrugere lenta, va fi redat circuitului turistic ca și întregul parc și va 
constitui în continuare pentru vizitatori, ceea ce a fost inițial, respectiv cel mai spectaculos punct de 
atracție al parcului. 

Asadar, Primaria Municipiului Craiova propune proiectul de față în vederea integrării 
monumentelor istorice şi ansamblurilor arhitecturale, în viaţa socială şi economică a orașului şi 
transformării lor în factori activi ai vieţii contemporane, prin redarea obiectivului de patrimoniu 
publicului larg. 

 Prin adresa ADR Sud-Vest Oltenia nr.23873/10.09.2018, înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr.143954/11.09.2018, referitoare la proiectul mai sus menționat, 
autoritatea locală a fost informată cu privire la finalizarea procesului de verificare și demararea 
etapei precontractuale. În cadrul acestei etape, unul din documentele obligatorii solicitate este 
hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova privind  aprobarea proiectului „Amenajarea 
de parcuri și gradini în  municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu”  și a cheltuielilor 
legate de acesta, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de verificare. 

 
Valoarea totală a proiectului în sumă de 54.346.024,96 lei inclusiv TVA se compune din: 

• valoarea eligibilă  -  53.816.104,28 lei inclusiv TVA; 

• valoarea neeligibila  -       529.920,68 lei inclusiv TVA . 

 În cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este de 
85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare 
Regionala (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata 
de cofinantare din bugetul de stat (BS). Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel 
cofinantarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, 
indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementeaza proiectul. 
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      Astfel, contributia proprie în proiect a Municipiului Craiova, este de 1.606.242,77 lei 
reprezentand: 

 -    1.076.322,09 lei - contributia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului; 
-       529.920,68 lei - contribuția la cheltuielile neeligibile ale proiectului. 
 

      Date fiind cele prezentate anterior și în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 
215/2001 republicată privind administrația publică locală, Legea 273/29.06.2006 privind finantele 
publice locale, HG nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Ghidul solicitantului – 
Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR 
/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate, aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr. 4710/03.05.2018 
prin prezentul raport propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:  
 
 
1.Se aprobă proiectul cu titlul „Amenajarea de parcuri și gradini în  municipiul Craiova - 

Parcul Nicolae Romanescu” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1-Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte 
POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate; 

2.Se aprobă valoarea totală a proiectului „Amenajarea de parcuri și gradini în  municipiul 

Craiova - Parcul Nicolae Romanescu”, în cuantum de 54.346.024,96 lei (inclusiv TVA); 

3.Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. Municipiul Craiova, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contributia de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 1.606.242,77 lei reprezentând cofinantarea „Amenajarea de parcuri și 

gradini în  municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu”; 

4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
„Amenajarea de parcuri și gradini în  municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu”, 
pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din Bugetul de venituri și 
cheltuieli al  U.A.T. Municipiul Craiova. 

5.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.  

6.Se imputerniceste Primarul Municipiului Craiova, Mihail Genoiu să semneze toate actele necesare 
și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Craiova . 

 

   D.E.I.P.         B.M.F.   Vizat C.F.P. 
Dana Mihaela Bosoteanu  Marius Chetoiu      Sabina Smarandache 
    

                    
 

                                                                          Întocmit, 
                                                                        Marinela Dicianu 

                                                                                                 insp.Dicianu Marinela   



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 147512 / ______.09.2018   

 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 147508/______.09.2018  întocmit de Direcția Elaborare și Implementare 
Proiecte prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea proiectului  
„Amenajarea de parcuri și gradini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu” și a 
cheltuielilor legate de acesta, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma 
etapei de verificare, 

 
- în conformitate cu cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicata 

privind administratia publica locala, Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice 
locale, HG nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, 
Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 
proiecte cu titlul POR /2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate, aprobat prin Ordinul 
MDRAPFE nr. 4710/03.05.2018 ; 

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

 
 
           AVIZĂM FAVORABIL 

 

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte pentru adoptarea de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a unei hotarâri privind aprobarea proiectului 
proiectului  „Amenajarea de parcuri și gradini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae 
Romanescu” și a cheltuielilor legate de acesta, în conformitate cu ultima formă a bugetului 
rezultat în urma etapei de verificare, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1-Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte 
POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate. 
 
 
 
 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                consilier juridic 

                                                                                               Dana Mihaela Boșoteanu 
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