
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea proiectului „Modernizarea căii de tramvai (în cale 

proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   
şi   Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în 

zona industrială Cernele de Sus – Faza 2’’ 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
15.04.2019; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.68824/2019, rapoartele nr.68830/2019 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.71401/2019 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
proiectului „Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în 
zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   şi   Modernizarea căii de tramvai (în cale 
proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2”;  
 În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârea de Guvern 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 şi completările ulterioare, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de 
accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investitii 
4.1 ce are ca obiectiv „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea 
lor; 
   În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.14, 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 ,,Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea 

Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   şi   Modernizarea căii de 
tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de 
Sus – Faza 2’’, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 
4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1. 

  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum 55.917.654,03 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 1.115.828,34 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

Art.5. Se aprobă asigurarea 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 și contractul de finanțare, 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. 68824/2019 

 

 

                                                                                        

Expunere de motive 

 
 

 

 In vederea contractarii proiectului Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea 

Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   si   Modernizarea căii de tramvai (în 
cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2 in cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e are ca 

obiectiv „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 

teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a 
unor măsuri relevante pentru atenuarea lor”, propun aprobarea proiectului mai sus mentionat.  

 

 

 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

                                                                                                                              

                                                                               

 
                                                                                                                      D.E.I.P., 

                                                                                                 Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr.   68830/2019                                                                                                            Aprobat,                

                                                                                                                                         Primar 

                                      Mihail Genoiu 
 
 
                                                                                                                 pt  Director executiv D.E.F,   
                                                                                                                            Daniela Militaru 
 

 

                                                           Raport 
 

privind aprobarea proiectului - Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea 

Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   si   Modernizarea căii de tramvai 
(în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2 si a 

cheltuielilor legate de proiect, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei 

de evaluare tehnica si financiara, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, 
Prioritatea de Investitii 4.1e are ca obiectiv „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de 

dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 

planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea lor” 
 

    Avand in vedere oportunitatea oferita in cadrul Programului Operaţional Regional 
(P.O.R.), Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e are ca obiectiv „Promovarea strategiilor de 

reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, 

inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea lor”, Primaria Municipiului Craiova a depus, in data de 22.01.2019, spre finantare 

nerambursabila proiectul : ,,Modernizarea căii de tramvai(in cale proprie) de pe Calea Severinului 
in zona industriala Cernele de Sus faza -1 si  Modernizarea căii de tramvai (in cale proprie) de pe 

Calea Severinului in zona industriala Cernele de Sus faza -2’’.  

 
Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitatii si eficientei sistemului de 

transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor masuri integrate ce vizeaza 
imbunatatirea transportului public de calatori cu tramvaiul si descurajarea utilizarii transportului 

privat. Aceast proiect va contribui la imbunatatirea eficientei transportului public de calatori din 

municipiul Craiova, a frecventei si a timpilor sai de parcurs, accesibilitatii, transferului catre acesta 
de la transportul privat cat si la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si de alte gaze cu efect de 

sera provenite din transport rutier motorizat, implementarea sa conducind la indeplinirea 
obiectivului specific 4.1 din cadrul POR 2014-2020. Astfel, in contextul prezentat, proiectul de fata 

se incadreaza in viziunea de dezvoltare a mobilitatii urbane pentru polul de crestere Craiova care se 

defineste ca fiind implementarea unui sistem de transport eficient, durabil, integrat si sigur, pentru a 
sustine dezvoltarea economică si socială. 

 
In data de 22.01.2019 s-a efectuat vizita la fata locului pentru proiectul cu titlul: 

,,Modernizarea căii de tramvai(in cale proprie) de pe Calea Severinului in zona industriala Cernele 

de Sus faza -1 si  Modernizarea căii de tramvai (in cale proprie) de pe Calea Severinului in zona 
industriala Cernele de Sus faza -2’’ la care au participat experti din partea OI ADR Sud Vest 

Oltenia impreuna cu experți evaluatori externi. 
In urma evaluării tehnice si financiare, prin adresa ADR nr.7516/ 26.03.2019 s-a primit de la 

ADR Sud Vest Oltenia rezultatul evaluării proiectului. 

Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnica si financiara in cadrul apelului de proiecte 
POR/2017/4/4.1/1, prin adresa nr. 7688/27.03.2019 am fost instiintati ca se demareaza etapa 

precontractuala in vederea semnarii contractului de finantare pentru acest proiect. 
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    Unul din documentele solicitate in cadrul acestei etape este hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova privind  aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect. 

 
Valoarea totala a proiectului in suma de 55.917.654,03 lei inclusiv TVA se compune din: 

• valoarea eligibila – 55.791.416,76 lei inclusiv TVA; 

• valoarea neeligibila  -  126.237,27 lei inclusiv TVA . 
In cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este 

de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare 
Regionala, respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de 

cofinantare din bugetul de stat. Pentru proiectele depuse in cadrul prezentului apel cofinantarea din 

partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. 
Astfel, contributia proprie in proiect a Municipiului Craiova este de 1.242.065,61 lei 

reprezentand: 
- 1.115.828,34 lei - contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului; 

-    126.237,27 lei - contributia la cheltuielile neeligibile ale proiectului. 

 
                 Date fiind cele prezentate anterior si 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. 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, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru 

apelul aferent POR, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e are ca obiectiv „Promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular 

zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri 

relevante pentru atenuarea lor”, prin prezentul raport supunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova urmatoarele: 

 

1. Se aprobă proiectul ,,Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea 
Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   si   Modernizarea căii de 
tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – 
Faza 2’’  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte 
nr. POR/2017/4/4.1/1. 
 
2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) 
de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   si   Modernizarea 
căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de 
Sus – Faza 2’’, în cuantum de 55.917.654,03 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 1.115.828,34 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului ,,Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în 
zona industrială Cernele de Sus – Faza 1 si  Modernizarea căii de tramvai (în cale 
proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2’’. 
 
4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului ,,Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în 
zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   si   Modernizarea căii de tramvai (în cale 
proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2’’ , pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul de venituri si 
cheltuieli al Municipiului Craiova. 
 
5.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
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6.Se împuternicește Mihail Genoiu, primar al Municipiului Craiova să semeneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Craiova. 

 

                                                              Pt.Director Executiv                                                                         
                                                                  Dana Bosoteanu                                    
                                                 
 
                                                                                                       Intocmit, 

                                                                                                      

                                                                          Insp. Marius Chetoiu          
 

                                                                          Insp.Adriana Motocu  
 

                                                                           Insp Roxana Pirsoi 

 
                                                                           Cons Cristiana Ghitalau 

                                                                           
 

Vizat CFP   



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 71401/11.04.2019 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 68830/09.04.2019  întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care 

se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea proiectului Modernizarea căii de 
tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   si   
Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele 
de Sus – Faza 2, a valorii totale a acestuia, a contribuției proprii în proiect a Municipiului Craiova, a 

sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, asigurarea 

tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în vederea finanțării acestuia în cadrul 

POR 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e are ca obiectiv „Promovarea strategiilor de 

reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv 

promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea lor” 

- în conformitate cu cu art. 36 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/2017/4/4.1/1 aprobat prin Ordinul 
MDRAPFE nr. 4438/02.04.2018 ; 

- 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 Modernizarea căii de tramvai (în cale 
proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   si   Modernizarea căii 
de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2 a 
valorii totale a acestuia, a contribuției proprii în proiect, a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot 

apărea pe durata implementării proiectului, asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 

proiectului, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. 

 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                   consilier juridic 

                                                                                                  Dana Mihaela Boșoteanu 


	1proiect
	2Expunere de motive 
	3raport 
	4RAPORT AVIZARE

