
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT 
    HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale şi combaterea 
sărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova - faza II – zona 

Fântâna Popova”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, nr. 

apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2019; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.55240/2019, rapoartele nr.55460/2019 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţiei Economico-Financiare și 
nr.55977/2019 al Direcţiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale 
şi combaterea sărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova - faza II – zona 
Fântâna Popova”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, nr. apelului de 
proiecte POR/2017/4/4.3/1;  
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru 
apelul aferent POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și 
socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, aprobat prin Ordinul 
ministrului delegat pentru fonduri europene nr.3731/21.07.2017,l cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.a şi d, art.45, alin.2 lit.a, 
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 „Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în 

comunităţile defavorizate din municipiul Craiova - faza II – zona Fântâna 
Popova”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, nr. apelului de 
proiecte POR/2017/4/4.3/1. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 
7.983.243,53 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% 



  

din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 146.737,42 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1. 

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în 
condiţii optime a proiectului prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul de 
venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova. 

 Art.5.Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

  Art.6.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare, în numele municipiului 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. 55240/____.03.2019 

 

                                                                   

Expunere de motive 

 
 
 Având în vedere scrisoarea pentru demararea etapei contractuale a Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr. 55092/20.03.2019 și Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de 
accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de 
sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităţilor defavorizate 
din regiunile urbane și rurale aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru 
fonduri europene nr. 3731/21.07.2017 cu modifcarile si completarile ulterioare, se 
impune aprobarea proiectului ”Promovarea incluziunii sociale si combaterea 
saraciei in comunitatile defavorizate din Municipiul Craiova – faza II – zona 
Fantana Popova” în vederea finanţării acestuia in cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul 
aferent POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, 
economică și socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane și rurale. 
 
 
 
 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                        Pt. Director executiv, 

                                                                 Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr. 55460/               

                                                                                                                               Aprobat, 

                                                                                                                                  Primar, 
                                                                                                                        Mihail Genoiu 
 
 

 

 

                                                                                                                  Pt. Director executiv D.E.F,   

                                                                                                                              Daniela Militaru                    
                                          

 

RAPORT 
 

privind aprobarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in 
comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – zona Fantana Popova” si a 

cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare 

tehnica si financiara, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea 

fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. 
 

 

Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 
2020 in cadrul Axei Prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatii de investitii 4.3 – 

Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din 
regiunile urbane și rurale, autoritatea locala a depus cererea de finanţare cu titlul „Promovarea 

incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - 
faza II – zona Fantana Popova” în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1. 

Obiectivul general al proiectului „Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei 

in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – zona Fantana Popova” vizeaza 
consolidarea coeziunii si incluziunii sociale a populatiei defavorizate din municipiul Craiova prin 

implementarea unor masuri de regenerare fizica si sociala a zonei urbane marginalizate Fantana 

Popova. 
Obiectivele  specifice ale proiectului  sunt urmatoarele:  

1. Revitalizarea spatiilor publice din comunitatea marginalizata prin reabilitarea 
monumentului istoric-fantana pentru baut apa de tip cismea Popova si amenajarea spatiului verde ce 

imprejmuieste fantana, in suprafata de 590 mp ca un spatiu de socializare pentru locuitorii 

comunitatii.  
2. Modernizarea infrastructurii publice din zona urbana marginalizata Fantana Popova 

prin reabilitarea a 4 strazi din cadrul comunitatii, inlocuire bransamente si retele de apa potabila si 
introducere canalizare pluviala pe 4 strazi.  

Obiectivele proiectului sunt corelate cu obiectivele documentelor strategice existente la 

nivelul municipiului Craiova, respectiv SIDU si documentele strategice de la nivel judetean, 
regional, național și european. Astfel, prin atingerea obiectivului general si indeplinirea obiectivelor 

specifice, alaturi de proiectele prevazute in Portofoliul de Proiecte din SIDU, proiectul se incadreaza 
in O.S.3 - Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, sănătate, social, administrație, 

sigurantă a populaţiei) urmărind atât tipologia cererii, cât şi dimensiunea teritorială a acesteia, 

Operatiunea Indicativa - 3.3. Diminuarea disparităților economico-sociale dintre localitățile 
componente ale Zonei Functional Urbane prin implementarea unui proiect pilot în domeniul 

economiei sociale, precum și prin stimularea investițiilor publice și private în localitățile 
defavorizate susținute prin accesarea de programe europene și guvernamentale într-un orizont de 

timp mediu până în anul 2023. Proiectul se incadreaza in obiectivul 3.3 din SIDU pentru polul de 
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crestere Craiova, poz. 291 din lista de proiecte si contribuie la indeplinirea O.T. 9 - Promovarea 
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării. La elaborarea proiectului s-a avut în 

vedere corelarea cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială a Jud. Dolj pentru 
perioada 2014-2020 ce reprezinta principalul instrument de planificare strategică și de orientare a 

investițiilor pentru CJ Dolj si pentru administrațiile publice locale in vederea promovarii coeziunii 

sociale si reducerea numărului populatiei ce traieste in comunitati defavorizate din jud. Dolj. 
Proiectul e inclus în lista de proiecte prioritare a DJ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile 

ESI 2014-2020, A.P. 4 a POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – O.S. 4.3. 
 

Proiectul de fata are 2 componente, astfel: 
I. Componenta: “Reabilitarea si Modernizarea Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si Nedeea”. 

Lucrarile care se vor realiza in cadrul acestei componente sunt urmatoarele: reabilitare strazi si 

trotuare aferente; pentru toate cele 4 strazi, reabilitarea carosabilului se va face in sistem flexibil cu 
urmatoarea structura: desfacerea structurii actuale, 5 cm nisip pilonat, geotextil, 20 cm fundatie 

balast, 25 cm fundatie piatra sparta, 6 cm strat de legatura din BAD22.4, 4 cm strat de uzura din 
BA16. Reabilitarea trotuarelor se va face de asemenea, in sistem flexibil cu urmatoarea structura: 10 

cm balast , 10 cm piatra sparta si 4 cm strat de uzura BA 8. Pentru strazile mentionate se vor executa 

si lucrari de alimentarea cu apa potabila, respectiv inlocuirea conductelor de alimentare cu apa si 
bransamente pentru alimentarea tuturor consumatorilor, respectiv: pe str. Miraslau, 275 m conducta 

apa si 25 bransamente, pe str. Popova, 600 m conducta apa si 30 bransamente, pe str. Nedeia, 250 m 
conducta apa si 25 bransamente si pe str. Prutului, 450 m conducta apa si 45 bransamente. De 

asemenea, se vor realiza si lucrari de canalizare pluviala, dat fiind faptul ca pe aceste strazi nu exista 

canalizare pluviala, cu racordare in canalizarea pluviala existenta pe Bulevardul Nicolae 
Romanescu, pentru strada Miraslau si Popova, racoradare in canalizarea pluviala proiectata pe strada 

Prutului - pentru strada Nedeia, si racordare in canalizarea pluviala proiectata pe strada Miraslau -
pentru strada Prutului. Alte categorii de lucrari care se vor executa: lucrari de semnalizare verticala 

(indicatoare de circulatie) si marcaje rutiere .  

II. Componenta:“Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de perete) - Fantana 
Popova”. Lucrarile care se vor executa sunt conform solutiei maximale propuse de proiectant, 

respectiv: a)Amenajarea amplasamentului: reabilitare, împrejmuire, amenajare peisagistică a zonei 
verzi, amenajare spaţiu de socializare, dotat cu bancute si pubele de gunoi b) Dotarea cu iluminat 

decorativ c)Reabilitarea bazinului de apă şi a jgheabului aferent d) Refacerea pavimentului 

deteriorat din jurul fântânii e)Refacerea tencuielilor f) Realizarea unui trotuar de gardă, g) 
Revizuirea şarpantei şi înlocuirea completă a învelitorii; se vor completa contravantuirile si clestii 

lipsa si se vor inlocui elementele deteriorate h) reabilitarea distributiei de apa rece prin inlocuirea 
conductelor existente cu tevi noi, inlocuirea partiala a instalatiei de la fantana de perete care va fi 

alimentata in continuare de la reteaua stradala de alimentare cu apa. 

La depunerea cererii de finanțare au fost încărcate documentaţiile de proiectare - faza DALI 
aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 542, 534, 535, 536, 537/2018. 

 

Prin adresa ADR SV Oltenia nr. 6997/20.03.2019 inregistrata la Primaria Municipiului 

Craiova cu nr. 55092/20.03.2019, proiectul „Promovarea incluziunii sociale si combaterea 
saraciei in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – zona Fantana Popova”, 

avand codul SMIS 127944, a fost selectat pentru finantare si a fost demarata etapa precontractuala. 

Municipiul Craiova are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor 
cheltuielilor aferente cererii de finanţare (cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării 

a maxim 98% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat. 
Astfel, in conformitate cu declaratia de anagajament si cu ultima forma a bugetului rezultat 

in urma etapei de evaluare si selectie, valoarea totala a cererii de finantare „Promovarea incluziunii 

sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – 
zona Fantana Popova” este in cuantum de 7.983.243,53 lei (inclusiv TVA) din care valoare totala 

eligibila 7.336.872,05 lei si valoare totala neeligibila de 646.371,48 lei. 
Având în vedere obligativitatea respectării termenului stabilit prin adresa ADR SV Oltenia 

nr. 6997/20.03.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 55092/20.03.2019, pentru 

îndeplinirea obligației menționate apreciem că se impune adoptarea de urgență de către consiliul 
local a unei hotărâri în acest sens. 
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Față de cele menționate,  in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 
nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala, H.G. nr. 399/27.05.2015 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul 
european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020 şi 

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR 2014-

2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea 
de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile 

urbane și rurale aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 
3731/21.07.2017 cu modifcarile si completarile ulterioare, prin prezentul raport, în vederea semnării 

contractului de finanţare şi implementării proiectului „Promovarea incluziunii sociale si 

combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – zona 
Fantana Popova”, supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova  următoarele: 

 
1.  Se aprobă proiectul „Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile 
defavorizate din municiului Craiova - faza II – zona Fantana Popova” în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de 
investiții 4.3, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1; 

2. Se aprobă valoarea totala a proiectului „Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei 

in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – zona Fantana Popova”, in 
cuantum de 7.983.243,53 lei (inclusiv TVA); 

3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, 

în cuantum de 146.737,42 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Promovarea incluziunii 

sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – 
zona Fantana Popova”; 

4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din 
municiului Craiova - faza II – zona Fantana Popova”, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din  Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova. 

5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, Mihail GENOIU, să semneze toate actele 

necesare și contractul de finantare in numele Municipiului Craiova. 
 

 

 

           Pt. Director executiv,       Pt. Șef Birou, 
        Dana Mihaela Bosoteanu                                       Marius Chetoiu 

 
 

Vizat C.F.P., 
Elena Marcu 

 

 
 

 

 
 

Intocmit, 
                                  insp. Livia Roman  insp. Elena Petrisor            

                                                                                                                           



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 55977/ 
 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 55460/2019 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se 

supune Consiliului Local al Municipiului Craiova  aprobarea proiectului „Promovarea incluziunii 
sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – zona 
Fantana Popova” în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-

2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 – Oferirea de 

sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane 

și rurale. 

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

administratia publica locala, H.G. nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare 

regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 

3731/21.07.2017 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Ghidului 

Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR 2014-
2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3: 

Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din regiunile urbane și rurale, 
- 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 aprobarea proiectului  „Promovarea incluziunii 
sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – zona 
Fantana Popova”. 

 

 

 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                     consilier juridic 

                                                                                               Dana Mihaela Boșoteanu 
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