
                                                                                                                                            

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
            PROIECT             

 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 

2019 
 
 

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

23.04.2019; 
Având în vedere expunerea de motive nr.71091/2019, rapoartele nr.71499/2019 

întocmit de Direcţia Economico- Financiară şi nr.72120/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019; 

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi Legii nr.50/2019 a bugetului de stat, pe anul 
2019; 

În temeiul art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, 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 bugetul creditelor externe al municipiului Craiova, pentru anul 2019, 

la valoarea de 5.309 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

              INIŢIATOR,       AVIZAT, 
                PRIMAR,        SECRETAR, 
            Mihail GENOIU           Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 71091/11.04.2019 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea  

Bugetului creditelor externe al Municipiului Craiova pe anul 2019 

 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin.1, din Legea nr. 273/ 2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele locale, 

bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe 

nerambursabile, se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, 

municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

după caz. 

Prin Legea 50/2019 a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2019. În consecință, 

în conformitate cu prevederile art.39 din  Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare proiectul de buget al 

creditelor externe se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de 

zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României.  

În baza Contractului de împrumut nr. 50083/04.12.2018 încheiat cu Banca 

Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare s-a aprobat finanţarea următoarelor 

investiţii de interes public local: Amenajare clădire din strada A.I. Cuza, Nr. 1; 

Reabilitare Sediu Primăria Mun. Craiova, Str. A.I. Cuza, Nr. 7; Măsuri de 

performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în 

Craiova; Achiziţia a 40 autobuze cu norma de poluare Euro VI. 

În baza art. 61, lit. 6 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile finanţate din împrumuturile 

contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetul 

împrumuturile externe sau interne al acestora numai după aprobarea contractării 

împrumuturilor. 
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Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  în conformitate cu prevederile 

art. 19, alin.1, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art.115, alin 1, lit.b, din Legea 215/2001 

privind administrația publică locală cu modificările si completările ulterioare, art. 

128,  alin.3 din Legea 140/2017 pentru modificarea art.128 din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

propunem emiterea unei hotărâri cu caracter normativ. 

 

Primar, Pt. Director executiv , 

Mihail Genoiu Daniela Militaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                    Se aprobă, 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ                                  PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                  Mihail Genoiu 
Nr. 71499/12.04.2019 
 

       Avizat, 
ADMISTRATOR PUBLIC, 
      Marian-Sorin Manda 

   

R A P O R T  
privind aprobarea bugetului creditelor externe al Municipiului Craiova  

pe anul 2019 
 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin.1, din Legea nr. 273/ 2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele locale, 

bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, 

se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, 

judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. 

Prin Legea 50/2019 a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2019. În consecință, în 

conformitate cu prevederile art. 39 din  Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare,  proiectul de buget al creditelor externe 

se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data 

publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României.  

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 31.05.2018 a fost aprobată 

contractarea unei finanţări externe, în vederea finanţării unor lucrări de investiţii publice 

de interes local, în valoare de 15 milioane de euro, cu o maturitate de 15 ani, pentru 

următoarele obiective: 6.237.850 euro cu TVA pentru investiţia „Amenajare clădire din 

strada A.I. Cuza, Nr. 7”; 7.608.545 euro cu TVA pentru investiţia „Reabilitare Sediu 

Primăria Mun. Craiova, Str. A.I. Cuza, Nr. 7”; 1.663.334 euro cu TVA pentru investiţia  

„Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ 

în Craiova” şi 7.000.000 euro cu TVA pentru investiţia „Achiziţia a 40 autobuze cu 

norma de poluare Euro VI”, iar cofinanţarea Municipiului Craiova este în sumă de 7,5 

milioane de euro.  

În acest sens, s-a încheiat Contractul de împrumut nr. 50083/04.12.2018 cu Banca 

Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. 
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În baza art. 61, lit. 6 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, cheltuielile finanţate din împrumuturile 

contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetul 

împrumuturilor externe sau interne al acestora numai după aprobarea contractării 

împrumuturilor. 

Conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 

5410/08.08.2018, precum şi ca urmare adresei cu nr. 6101/29.01.2019 comunicată de 

către Direcţia de Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, valoarea tragerilor din împrumut pe anul 

2019, va fi astfel: 

Nr. 

crt. 
TRIMESTRUL 

VALOARE 

-EURO- 

1 I 0 

2 II 0 

3 III 153.733,57 

4 IV 961.183,43 

TOTAL 1.114.917,00 
 

 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova pe anul 2019 la 
valoarea de 5.309 mii lei, conform anexei şi notelor de fundamentare ataşate la prezentul 
raport. 
 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT, 
Lucia Ştefan 

 
 
 

       Pt.  DIRECTOR EXECUTIV,                                              ÎNTOCMIT, 
                  Daniela Militaru                                                   insp. Venus Bobin 

 
 
 
 
 
 

 
 

V.B./2 ex. 



                            Anexa 

(mii lei)PROPUNERE: BUGET INITIAL 

BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE  

23-Aprilie-2019 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator Rand Buget 2019 

Estimari 

 2020  2021  2022 

Credit  
de 

angajame 

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE-TOTAL r 3  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

III.OPERATIUNI FINANCIARE 0016r 4  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

Alte operatiuni financiare 4106r 5  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

Sume aferente creditelor externe 41060301r 6  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE r 12  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

III.OPERATIUNI FINANCIARE 0016r 13  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

Alte operatiuni financiare 4106r 14  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

Sume aferente creditelor externe 41060301r 15  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

CREDITE EXTERNE-CHELTUIELI 5006r 16  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 06.70r 29  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 06.71r 30  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 06.7101r 30  5.309,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

    Constructii 06.710101r 30  547,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

    Masini, echipamente si mijloace de transport 06.710102r 30  4.762,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE r 38  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 

Autoritati publice si actiuni externe 5106r 39  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5106.70r 52  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5106.71r 53  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 5106.7101r 53  537,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

    Constructii 5106.710101r 53  537,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

Autoritati executive si legislative 510601r 62  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator Rand Buget 2019 

Estimari 

 2020  2021  2022 

Credit  
de 

angajame 

Autoritati executive 51060103r 63  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 

Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 6306r 141  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

Invatamant 6506r 142  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6506.70r 155  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6506.71r 156  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 6506.7101r 156  10,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

    Constructii 6506.710101r 156  10,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

Invatamant secundar (rd.45 la 46) 650604r 168  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

Invatamant secundar inferior 65060401r 169  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 7906r 337  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

Transporturi 8406r 416  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8406.70r 429  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8406.71r 430  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 8406.7101r 430  4.762,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

    Masini, echipamente si mijloace de transport 8406.710102r 430  4.762,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

Transport rutier 840603r 439  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

Transport en comun 84060302r 441  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE r 882  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

III.OPERATIUNI FINANCIARE 0016r 883  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00

Alte operatiuni financiare 4106r 884  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

Sume aferente creditelor externe 41060301r 885  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

CREDITE EXTERNE-CHELTUIELI-SECTIUNEA DEZVOLTARE 5006r 886  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 06.70r 899  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 06.71r 900  5.309,00  42.291,00  0,00 23.800,00 0.00 

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 06.7101r 900  5.309,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

    Constructii 06.710101r 900  547,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

    Masini, echipamente si mijloace de transport 06.710102r 900  4.762,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE r 907  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 

Autoritati publice si actiuni externe 5106r 908  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5106.70r 921  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5106.71r 922  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 5106.7101r 922  537,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

    Constructii 5106.710101r 922  537,00  0,00  0,00 0,00 0.00 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator Rand Buget 2019 

Estimari 

 2020  2021  2022 

Credit  
de 

angajame 

Autoritati executive si legislative 510601r 930  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 

Autoritati executive 51060103r 931  537,00  7.220,00  0,00 13.901,00 0.00 

Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 6306r 1006  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

Invatamant 6506r 1007  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6506.70r 1020  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6506.71r 1021  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 6506.7101r 1021  10,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

    Constructii 6506.710101r 1021  10,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

Invatamant secundar (rd.45 la 46) 650604r 1032  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

Invatamant secundar inferior 65060401r 1033  10,00  6.513,00  0,00 9.899,00 0.00 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 7906r 1196  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

Transporturi 8406r 1272  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8406.70r 1285  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8406.71r 1286  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

    Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 8406.7101r 1286  4.762,00  0,00  0,00 0,00 0.00

    Masini, echipamente si mijloace de transport 8406.710102r 1286  4.762,00  0,00  0,00 0,00 0.00 

Transport rutier 840603r 1294  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

Transport en comun 84060302r 1296  4.762,00  28.558,00  0,00 0,00 0.00 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT, 

LUCIA ŞTEFAN 
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PT. DIRECTOR EXECUTIV, 

DANIELA MILITARU 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.72120/12.04.2019 

 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere: 

 -   Expunerea de motive nr.71091/11.04.2019              

 - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 71499/12.04.2019 

privind aprobarea bugetului creditelor externe al Municipiului Craiova pe anul 2019  

 -  art. 19,art. 39,  alin.1,  art. 61, lit. 6 din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 50/2019 ,coroborat cu 

art. 36 alin.(4) lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001. 

− Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 71499/12.04.2019 privind 

aprobarea bugetului creditelor externe al Municipiului Craiova pe anul 2019. 

  

 

Director Executiv      Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur.Nefiru Georgeta 

 



FP-59-01, vers. 03 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 65856 /    2019        

                                                                                    Ordonator principal de credite delegat,  
                                                                                                                         Lucia Ștefan 
 
 
 
                                                                                                                               Vizat, 
                                                                                                                 Pt. Director executiv  D.E.F. 
                                                                                                                         Daniela Militaru 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 „Amenajare clădire str. A. I. Cuza nr. 1”  
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): construcții 
2. Act normativ aprobare indicatori:  HCL 350/31.07.2014 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Construcția a fost supusă la evenimente majore 

(cutremurele din 1908, 1940, 1977, 1986 și 1990) afectând structura de rezistență și fațadele clădirii, însă 
după nici unul dintre acestea nu au fost făcute intervenții importante asupra acesteia. În urma analizei la 
fața locului s-au constatat următoarele probleme: fisuri majore în ziduri, acoperișul este afectat de infiltrații 
de ape meteorice, suprafețe mari de zidărie portantă prezintă degradări, desprinderi și ieșiri din plan 
vertical, exfolieri de tencuială și umezeală în pereți, elemente de ornament deteriorate etc. Se poate 
concluziona că structura corespunde doar parțial. Pe de altă parte, instalaţiile sanitare, de alimentare cu 
agent termic, de aer condiţionat, de alimentare cu gaze naturale, de alimentare/distribuţie a energiei 
electrice sunt afectate în diverse grade, astfel încât exploatarea lor se face cu dificultate, atrăgând 
cheltuieli importante cu întreţinerea şi reparaţiile. Urmare a celor menţionate anterior, în anul 2018 
Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban 
Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat finanţare pentru reabilitarea unor clădiri publice şi 
achiziţionarea de autobuze de transport publici în sumă totală de 15 milioane de euro. Municipiul Craiova 
va finanţa până la 7,5 milioane de euro din valoarea Proiectului. Valoarea estimată pentru realizarea 
obiectivului de investiții „Amenajare clădire str. A. I. Cuza nr.1” este de 17.030,790 mii lei (fără TVA), iar 
durata estimată de realizare de 36 luni. Propunem includerea în Programul de Investiţii Publice al anului 
2019 (sursa bugetul creditelor externe) a sumei de 278 mii lei, în vederea plății primei tranşe 
(58.262,66 euro) din împrumutul aprobat de către Ministerul Finanţelor Publice prin Comisia de Autorizare 
a Împrumuturilor Locale, diferenţa alocându-se în anii următori.     

4. Informații financiare:   
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 9.746 mii lei; 51.06.01.03.71.01.01 
b) creditele de angajament: 9.746 mii lei 

           c) creditele bugetare:  278 mii lei        
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 36 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  amenajarea clădirii din str. A. I. Cuza nr. 1 
b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect tehnic 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

 
                  Șef Serviciu,                                         Întocmit, 
                Marian Deselnicu                            insp. Laura Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
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NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Achiziția  unui număr de până la 40 de autobuze cu norma de poluare Euro VI  
în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 

  
1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 

active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mijloace de transport 
2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: RAT SRL dispune de un parc auto format din 190 de 

mijloace de transport din care un număr de 139 au durata normată de funcţionare depăşită, prezentând un 
grad avansat de uzură fizică şi morală, determinat de numărul mare de km rulaţi. De asemenea o parte din 
mijloacele de transport din dotarea RAT SRL nu îndeplinesc toate standardele de confort şi siguranţă 
prevăzute de normele europene, pentru toate categoriile de călători şi nu toate îndeplinesc normele de 
protecţie a mediului înconjurător. În vederea susţinerii activităţii de transport public de călători în Municipiul 
Craiova, propunem ca pentru RAT SRL să se achiziţioneze un număr de până la 40 autobuze diesel noi, 
Euro VI. Urmare a celor menţionate anterior, în anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu 
BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat 
finanţare pentru reabilitarea unor clădiri publice şi achiziţionarea de autobuze de transport public în sumă 
totală de 15 milioane de euro. Valoarea estimată pentru achiziţionarea autobuzelor este de 7 milioane de 
euro (fără TVA). Propunem includerea în Programul de Investiţii Publice al anului 2019 (sursa bugetul 
creditelor eterne) a  sumei de 4.762 mii lei  în vederea plății primei tranşe (1.000.272,09 euro) din 
împrumutul aprobat de către Ministerul Finanţelor Publice prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor 
Locale, diferenţa alocându-se în anii următori.   

4. Informații financiare:  
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 33.320 mii lei; 84.06.03.02.71.01.02 
b) creditele de angajament: 33.320 mii lei 
c) creditele bugetare:  4.762 mii lei                            
d) graficul de finanțare,pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului: achiziţionarea de autobuze de transport public 
b) stadiul fizic al obiectivelor: -  

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

                    Șef Serviciu,                                         Întocmit, 
                Marian Deselnicu                            insp. Laura Georgescu 
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NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  

 Măsuri de performanță energetică privind clădiri  
aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova  

în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 
  
 

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte 
active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):   construcţii 

2. Act normativ aprobare indicatori: - 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: La data de 31.07.2014 Consiliul Local al Municipiului 

Craiova a emis Hotărârea nr. 417 privind aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanţă 
Energetică în clădiriole publice ocupate de şcoli şi spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la 
finanţarea acestui contract. Dintre şcolile avute în vedere în anul 2014, la această dată prezintă interes 
următoarele unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială Sf. Gheorghe-Scoala 24 (Corp A, Corp B, Pasaj), Şcoala 
Gimnazială Sf. Gheorghe-Scoala 23 (Corp C), Şcoala Gimnazială Ion Creangă-clădiri săli de cursuri (aripa 
C1, aripa C3), Şcoala Gimnazială Ion Creangă-Grădiniţa Voinicelu (o clădire), Grădiniţa Pinocchio (o 
clădire), Grădiniţa Castelul Fermecat (o clădire), Grădiniţa Paradisul Copiilor (o clădire), C.N. Nicolae 
Titulescu-Clădiri săli de cursuri (o clădire), C.N. Nicolae Titulescu-Sala sport (o clădire). Niciuna dintre 
clădiri nu este reabilitată termic, din punct de vedere al anvelopării exterioare. Acoperişurile nu sunt izolate 
termic, iar caloriferele utilizate nu sunt dotate cu termostate sau robinete funcţionale. Nu există un sistem 
de control automatizat al temperaturii din incinte, reglajul făcându-se manual din termostatele centralelor 
termice sau din ventilele care sunt montate la intrarea în clădiri din sistemul de termoficare al oraşului. 
Urmare a celor menţionate anterior, în anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD 
contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat 
finanţare pentru reabilitarea unor clădiri publice şi achiziţionarea de autobuze de transport publici în sumă 
totală de 15 milioane de euro. Valoarea estimată pentru realizarea acestor măsuri de performanță 
energetică privind cele  şase unităţi de învăţământ din Craiova este de 23.444,720 mii lei (fără TVA). 
Propunem includerea în Programul de Investiţii Publice al anului 2019 (sursa bugetul creditelor 
externe) a  sumei de 10 mii lei, în vederea plății primei tranşe (2.100,84 euro) din împrumutul aprobat de 
către Ministerul Finanţelor Publice prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, diferenţa alocându-
se în anii următori.    

4. Informații financiare:   
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 16.422 mii lei; 65.06.04.01.71.01.01 
b) creditele de angajament: 16.422  mii lei 
c) creditele bugetare:  10 mii lei 
d) graficul de finanțare,pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: - 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
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a) descrierea proiectului: măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova  

b) stadiul fizic al obiectivelor: -  
6. Responsabil de program (proiect):  Serviciul Investiții și Achiziții 
 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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NOTA DE FUNDAMENTARE  
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții  
 „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7”  

în Programul de Investiții Publice pe anul 2019 
  

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active 
corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): construcții 

2. Act normativ aprobare indicatori:  HCL 351/31.07.2014 
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Clădirea Primăriei Municipiului Craiova este una dintre cele mai 

reprezentative construcții ale orașului și este declarată clădire de patrimoniu, fiind inclusă în lista monumentelor 
istorice la poziția 162, cod DJ-II-m-A-07979. Construcția a fost supusă la evenimente majore (cutremurele din 
1908, 1940, 1977, 1986 și 1990) afectând structura de rezistență și fațadele clădirii, însă după nici unul dintre 
acestea nu au fost făcute intervenții importante asupra acesteia. În urma analizei la fața locului s-au constatat 
următoarele probleme: fisuri înclinate la parapeţii și buiandrugii ferestrelor, fisuri orizontale la planșeul peste 
etaj, degradări și exfolieri ale tencuielilor interioare, elemente de ornament deteriorate etc. Se poate 
concluziona că structura corespunde doar parțial. Pe de altă parte, instalaţiile sanitare, de alimentare cu agent 
termic, de aer condiţionat, de alimentare cu gaze naturale, de alimentare/distribuţie a energiei electrice sunt 
afectate în diverse grade, astfel încât exploatarea lor se face cu dificultate, atrăgând cheltuieli importante cu 
întreţinerea şi reparaţiile. Urmare a celor menţionate anterior, în anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a 
încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a 
solicitat finanţare pentru reabilitarea unor clădiri publice şi achiziţionarea de autobuze de transport publici în 
sumă totală de 15 milioane de euro. Municipiul Craiova va finanţa până la 7,5 milioane de euro din valoarea 
Proiectului.Valoarea estimată pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea sediu Primăria Mun. 
Craiova str. A. I. Cuza nr.7” este de 20.126,539 mii lei (fără TVA), iar durata estimată de realizare de 36 luni. 
Propunem includerea în Programul de Investiţii Publice al anului 2019 (sursa bugetul creditelor externe) a 
sumei de  259 mii lei, în vederea plății primei tranşe (54.281,41 euro) din împrumutul aprobat de către 
Ministerul Finanţelor Publice prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, diferenţa alocându-se în anii 
următori.        

4. Informații financiare:   
a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 11.912 mii lei; 51.06.01.03.71.01.01 
b) creditele de angajament: 11.912 mii lei 
c) creditele bugetare:  259 mii lei 
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 36 luni 
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -  
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -  

5. Informații nefinanciare:  
a) descrierea proiectului:  reabilitarea sediului P.M.C. din str. A. I. Cuza nr. 7 
b) stadiul fizic al obiectivelor: Proiect tehnic 

6.Responsabil de program (proiect): Serviciul Investiții și Achiziții 
 

Director executiv, 
Maria Nuţă 

 
                  Șef Serviciu,                                         Întocmit, 
                Marian Deselnicu                            insp. Laura Georgescu 





MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

259

privind ,

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în
de 31.05.2018;

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2 i 4 lit.b, art.45 alin.2, art.63 alin.1 lit.c i
alin.4 lit.c i ale art.115 alin.1 lit.b, alin.3, alin.5 i alin.6 din Legea 

nr.
A ei de U 64/2007

ale capitolului IV din Legea nr.

nr.
împrumuturilor locale, cu modi

inând seama de prevederile art.43 alin.4 din Legea nr.24/2000 privind 

Luând în considerare prevederile art.9 pct.
199/1997, 

inând seama de prevederile art. Legea nr.287/2009 
privind Codul C

Luând act de:
a) referatul -Financiare, aprobat de 

Primarul Municipiului Craiova, referatul 
;

b) rapoartele
;

c) i rapoartele nr.237/2018 al 
nr.239/2018 al Com

nr.248/2018 al Comisiei Servicii Publice, 

isiei Buget 
,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 
-

fundamentare a fost aproba al Municipiului 
Craiova nr.

1”, 



al 
Municipiului Craiova nr.417/31.07.2014 privind aprobarea valorii estimate a 

i Nota de Fundamentare nr. R.L. Craiova, 

.

Art.1. le externe în valoare de 15 
milioane euro, cu o maturitate de 15 ani. 

Art.2. la art.1 se face pentru realizarea 
r.1 la prezenta

2 la prezenta .
Art.3.

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b)
de interes local; 
c) la art.1. 

Art.4.(1) 

publice pe pagina de internet a municipiului Craiova 

a)

b)
contract;

c) gradul de îndatorare a municipiului Craiova;
d)

e)
rambursabile;
f)
(2)

trimestru,
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prez rimarul 

Municipiului Craiova.
Art.6. P

prin publicare pe pagina de internet 
www.primariacraiova.ro.

SECRETAR,

Marius MIHAI Nicoleta MIULESCU



                                                                                                        

                                   

INTERES LOCAL
ÎMPRUMUTUL CONTRACTAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI CRAIOVA

Nr. 
crt.

local Valoare (euro cu TVA)

1 6.237.850

2 7.608.545

3 1.663.334

4 7.000.000

Total 22.509.729*

euro

Marius MIHAI

MUNICIPIUL CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7    Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585 Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro
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