
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea proiectului „Modernizare depou şi modernizarea 

staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 2 
Modernizare depou tramvai’’  

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

07.08.2019; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.134105/2019, raportul nr.134106/2019 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.134385/2019 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea proiectului „Modernizare depou şi modernizarea staţiilor de redresare 
pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai”;  
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile 
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-
2020, cu modificările si completările ulterioare, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice 
de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a 
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea 
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri 
europene nr. 3729/2017 cu modificarile ulterioare; 
   În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.f şi alin.7 lit.k, art.139, 
alin.3 lit.e, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă proiectul „Modernizare depou şi modernizarea staţiilor de redresare 
pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai”,  în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.e, Obiectivul specific 4.1, Apelul de 
proiecte: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de 
judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.   

  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 61.046.070,09 lei, inclusiv TVA. 

     
   



  

 
  Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.210.449,40 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a 
sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în 
condiții optime a proiectului. 

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 
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 GENERAL, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

   



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 134105/ 31.07.2019 

 

 
 
                                                                   

Referat de aprobare 

 

 

 

 Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a 

fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 

zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile și a 

măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: 

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședinţă de judeţ prin investiţii 

bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului 

delegat pentru fonduri europene nr. 3729/2017, cu modificarile ulterioare si 

adresa nr. 130426/24.07.2019 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest 

Oltenia privind acceptarea la finantare a proiectului si demararea etapei 

precontractuale, se impune aprobarea proiectului ,,Modernizare depou si 

modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 

2 Modernizare depou tramvai’’ în vederea finanţării acestuia. 

 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

                                                                                  

 

                                             

D.E.I.P., 

Dana Mihaela Bosoteanu 

 



 
 1

Municipiul Craiova 

Primaria Municipiului Craiova        

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr. 134106/ 31.07.2019               
                                                                                                                                  Aprobat, 
                                                                                                                         Primar, 
                                                                                                                   Mihail Genoiu 
 
 
                                                                                                                        Director executiv D.E.F,   
                                                                                                                                 Daniela Militaru                    
                                          
 

RAPORT 

privind aprobarea proiectului ,,Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru 
alimentarea electrica a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai’’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, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul 
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 

planurile de mobilitate urbană durabilă 
 
 
 
 Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi 
contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de 
Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice etc.), la realizarea 
obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, 
respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării 
statelor membre ale UE.   

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să 
devină mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului de la o 
mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea 
bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, reducerea 
utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Prin dezvoltarea 
unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei 
rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, dar şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale 
sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui 
transfer sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în creştere în 
România), către transportul public şi modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc 
de deplasare şi mersul pe jos. Ȋn acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și 
emisiile de echivalent CO2 din transport în municipiile reşedinţă de judeţ. În acest sens, prin 
activităţile/măsurile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1, se va urmări în principal îmbunătăţirea 
eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, 
transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile 
nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai 
puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului 
public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de 
echivalent CO2 din transport. 
Astfel, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1, vor fi finanțate acele subactivități/ 
activități care, printr-o abordare integrată, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon și de alte gaze cu efect de seră (GES), provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul 
municipiilor reşedinţă de judeţ şi a Z.F.U, generat, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor pentru 
deplasarea populaţiei în interiorul municipiului/Z.F.U., dar şi pentru deplasarea navetiștilor care au ca 
origine sau destinaţie a deplasărilor municipiul în cauză.  
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Având în vedere oportunitatea oferită de POR in cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul 
specific 4.1, autoritatea locala a depus cererea de finanţare cu titlul: ,,Modernizare depou si 
modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor-Faza 2 Modernizare 
depou tramvai’’, în cadrul apelului de proiecte POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon in municipiile 
resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Proiectul propune o serie 
de interventii care vor contribui la imbunatatirea eficientei transportului public de calatori din municipiul 
Craiova, a frecventei si a timpilor sai de parcurs, accesibilitatii si 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, si implicit la indeplinirea obiectivului specific 4.1, axa prioritara 4, prioritatea de 
investitii 4e din cadrul POR 2014-2020. 
 
Proiectul este inclus în lista de proiecte prioritare a Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor 
din Fondurile ESI 2014-2020, aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile, pentru Obiectivul specific 4.1. De asemenea, proiectul  de fata face parte din Planul de Mobilitate 
Urbana Durabilla pentru polul de crestere Craiova, astfel ca activităţile prevazute își găsesc justificarea în 
cadrul acestui document care isi propune dezvoltarea transportului public urban prin măsuri care să crească 
atractivitatea serviciului de transport in comun cat si asigurarea unei mobilității urbane crescute prin 
crearea unor sisteme integrate de transport care sa gestioneze în mod eficient fluxurile de persoane.  Astfel, 
proiectul răspunde unor priorități stabilite în P.M.U.D., document ce are ca scop crearea unui sistem de 
transport, care să răspundă următoarelor obiective: (1) accesibilitate – asigurarea că tuturor cetăţenilor le 
sunt oferite opţiuni de transport care să le permită accesul la destinaţiile şi serviciile esenţiale; (2) siguranta 
si securitate – îmbunătăţirea siguranţei şi a securităţii; (3) mediu – reducerea poluării aerului şi a poluării 
fonice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie; (4) eficienta economica – 
sporirea eficienţei şi rentabilitatea transportului de persoane şi bunuri; (5) calitatea mediului urban – 
contribuţia la creşterea atractivităţii şi calităţii mediului şi peisajului urban, în folosul cetăţenilor, al 
economiei şi al societăţii în ansamblu. 
 

Depoul de tramvaie, împreună cu toate  dotările aflate în incinta acestuia sunt parte structurală din 
logistica necesară asigurării funcţionării transportului public cu tramvaiele în municipiul Craiova si 
reprezinta ultimă verigă nemodernizată a sistemului de transport public cu tramvaie în municipiul Craiova, 
date fiind proiectele implementate in cadrul POR 2007-2013 sau cele depuse sau care urmeaza sa fie 
depuse spre finantare in cadrul POR 2014-2020. Astfel, pentru realizarea acestei masuri privind 
modernizarea depoului, se are în vedere reabilitarea cladirilor si halelor de intretinere si reparatii, a statiilor 
de spalare, reabilitare cai de rulare si echipamente de cale, inlocuirea retelei de contact existente si 
achizitionarea echipamentelor si utilajelor specifice activitatilor de depou. Astfel, prin realizarea tuturor 
masurilor se urmareste asigurarea unui sistem local de transport eficient, bazat pe stabilirea unor relații 
funcționale cu scopul facilitării mobilității persoanelor ce utilizeaza mijloacele de transport in comun în 
condiții de siguranță şi cu un impact cât mai redus asupra mediului.  
 

Interventiile care se doresc a se realiza prin proiect isi propun asigurarea unei activitati de 
intretinere si de curatenie eficiente, a unei mentenante eficiente a materialului rulant, prin interventii 
rapide, eficiente si cu costuri cat mai reduse pentru reparatii usoare ce se pot realiza in cadrul depoului, 
asigurarea unui numar suficient de vehicule pe traseele deservite, evitarea piederilor de energie electrica si 
inlocuirea echipamentelor/utilajelor/instalatiilor imbatranite si care nu mai prezinta siguranta in exploatare. 
Aceste interventii trebuie sa duca in final, la cresterea atractivitatii utilizarii acestui tip de transport. 
Oportunitatea realizarii acestor interventii este justificata de faptul ca depoul de tramvaie nu a suferit nicio 
reparatie capitala sau interventie semnificativa  de reparare de la momentul punerii in functiune, respectiv 
anul 1987 cand a fost data in exploatare linia de tramvaie, si pana in prezent, activitatile specifice din 
depou desfasurandu-se la un nivel scazut de calitate. 
 

Obiectivele proiectului sunt corelate cu obiectivele documentelor strategice existente la nivelul 
municipiului Craiova, respectiv Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana si Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă pentru polul de creştere Craiova, cat si cu documentele strategice de la nivel județean, regional, 
național și european. Astfel, obiectivul general al proiectului consta in cresterea atractivitatii si eficientei 
sistemului de transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor masuri integrate ce 
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vizeaza imbunatatirea transportului public de calatori cu tramvaiul si descurajarea utilizarii transportului 
privat. 
 

 Obiectivele  specifice ale proiectului  sunt urmatoarele:  
1. Modernizarea infrastructurii aferente transportului public de calatori cu tramvaiul din 

municipiul Craiova prin reabilitarea cladirilor existente in incinta depoului de tramvai si 

dotarea cu echipamente si utilaje specifice activitatii de intretinere si reparatii tramvaie. 
Intervenţiile aferente acestei componente presupun reabilitarea cladirilor aflate in incinta depoului: cladire 
administrative, hala vopsitorie, spalatorie, decantor si statie de pompe, hala intretinere, boxa rectificat 
bandaje, ateliere si magazii. Se va avea în vedere înlocuirea tuturor echipamentelor, utilajelor şi aparaturii 
din dotarea spaţiile de lucru ale depoului de tramvaie, precum şi, suplimentar, echiparea cu testere pentru 
instalaţiile electrice ale tramvaielor şi pentru identificarea unor probleme tehnice curente ale materialului 
rulant. Spălătoria de tramvaie va fi echipată cu o instalaţie performantă pentru spălarea exterioară a 
vagoanelor şi, de asemenea, aspiratoare profesionale pentru efectuarea curăţeniei interioare. Se vor analiza, 
de asemenea, şi alte necesităţi de dotări special destinate pentru efectuarea curăţeniei exterioare şi 
interioare a vagoanelor. Hala de reparaţii va fi dotată cu elevatoare speciale pentru ridicarea materialului 
rulant, echipamente de tip vinci şi dispozitive speciale pentru extragerea, ridicarea şi poziţionarea 
diverselor componente grele ale tramvaielor. Toate aceste interventii vizeaza îmbunătăţirea traficului 
public urban, prin creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor, reducerea duratei transportului de călători şi în 
final creşterea atractivităţii transportului electric. Se vor reduce, astfel, cheltuielile de exploatare întreţinere 
şi reparaţii, va creşte siguranţa în circulaţie şi confortul pentru călători la nivelul cerinţelor reglementărilor 
internaţionale specifice domeniului. După implementarea proiectului se estimează o creştere a numărului 
de călătorii cu tramvaiul.  
 

2. Reabilitarea infrastructurii de tramvai din municipiul Craiova prin modernizarea retelei de 

contact si a caii de rulare si a echipamentelor de cale a tramvaiului din incinta depoului 
Interventiile in cadrul acestei componente vizeaza reabilitarea caii de rulare a tramvaiului din incinta 
depoului, avandu-se in vedere asigurarea conditiilor de rezistenta, stabilitate, durabilitate si elasticitate, in 
corelare cu realizarea canalizarii de dren. Astfel, se vor inlocui sinele, echipamentele de cale, cu unele 
moderne si fiabile si vor fi prevazute cu dispozitive de incalzire si de ungere, respectiv: 37 schimbatoare de 
cale simple, 37 incalzitoare de macaz si 7 ungatoare de sina montate inaintea macazurilor de intrare si a 
curbelor de legatura. De asemenea, interventiile vor viza si inlocuirea in totalitate a retelei de contact a 
tramvaiului si a sistemului de suspensie al retelei, cu mentinerea stalpilor existenti. Ca urmare a realizarii 
lucrarilor aferente acestei componente a proiectului se va sigura îmbunătăţirea parametrilor de exploatare, 
reducerea cheltuielilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii a retelei de contact si a caii de rulare din incinta 
depoului, creşterea siguranţei în circulaţie a călătorilor care utilizeaza tramvaiul ca mijloc de transport 
public. 
 

Cuantificarea impactului activitatilor proiectului asupra transferului unei parti din cota modala a 
transportului privat cu autoturisme catre transportului public si modurile nemotorizate a fost realizata in 
cadrul studiului de trafic elaborat pentru intreaga suprafata administrativa a municipiului Craiova, studiu 
care a pus in evidenta faptul ca implementarea proiectului va conduce la nivelul anului 2023, la cresterea 
cu 0,61% a numarului de pasageri care utilizeaza transportul public de calatori, cresterea cu 0,26% a 
numarului de persoane care folosesc transportul nemotorizat si scaderea cu 0,61% a deplasarilor prin 
utilizarea transportului privat. Aceste variatii ale cererii de transport realizate in cadrul proiectului induc o 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera(echivalent CO2) cu 0,47% in anul 2023, respectiv cu 1,04% in 
anul 2027. 
  

Prin adresa ADR SV Oltenia nr. 17734/23.07.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu 
nr. 130426/24.07.2019, ni se comunica faptul ca a fost finalizat procesul de verificare a proiectului de fata 
si aprobat pentru finantare, motiv pentru  care s-a demarat 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. In acest sens, prin adresa 
mentionata naterior ni se solicita transmiterea unei hotarari a Consiliului Local al municipiului Craiova de 
aprobare a proiectului in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si 
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selectie a proiectului. Astfel, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de 
evaluare si selectie, valoarea totala a proiectului  este in cuantum de 61.046.070,09 lei (inclusiv TVA) 
din care valoare totala eligibila 60.522.470,09 lei si valoare totala neeligibila de 523.600,00 lei. 

Având în vedere obligativitatea respectării termenului stabilit prin adresa ADR SV Oltenia nr. 
17734/23.07.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 130426/24.07.2019, pentru 
îndeplinirea obligației menționate apreciem, că se impune adoptarea de urgență de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a unei hotărâri în acest sens. 

 
Date fiind cele prezentate anterior si in conformitate cu art. 129, alin. (4), litera f), art. 129, alin. (7), 

litera k), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ 
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat 
pentru fonduri europene nr. 3729/2017 cu modificarile ulterioare, prin prezentul raport supunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  

 
1.  Se aprobă proiectul ,,Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea 
electrica a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai’’ în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.e, Obiectivul 
specific 4.1, Apelul de proiecte: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de 
judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila; 
 
2. Se aprobă valoarea totala a proiectului ,,Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare 
pentru alimentarea electrica a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai’’, in cuantum de 
61.046.070,09 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 1.210.449,40 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Modernizare depou si modernizarea 
statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou 

tramvai’’ 
 
4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Modernizare 
depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor-Faza 2 
Modernizare depou tramvai’’ 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. 
 
 
                     DEIP, 
        Dana Mihaela Bosoteanu                                     Birou Management Financiar, 

                   Marius Chetoiu 
 

                  Vizat CFP, 
                                                                                         Intocmit, 

                                                             Cristiana Ghitalau   
Roxana Pirsoi 

Adriana Motocu 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 134385/31.07.2019  
 
 
 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 
 

   Având în vedere: 

          -  Referatul de aprobare 134105/ 31.07.2019 privind  aprobarea proiectului 
,,Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea 
electrica a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai’’ 
 - Raportul  nr. 134106/ 31.07.2019  întocmit de Direcţia Elaborare și Implementare 
Proiecte prin care se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, proiectul 
,,Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea 
electrica a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai’’ 
 - În conformitate cu prevederile art. 129, alin.2, lit.b) coroborat cu alin. 4, lit. f) si 
art.196,alin.1,lit.a)din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 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: Sprijinirea dezvoltării urbane 

durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane 

multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 

3729/2017 cu modificarile ulterioare 
−  Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier 

juridic; 
 
                  AVIZĂM FAVORABIL 
                                                    propunerea privind  
                                                       
 Aprobarea  proiectului ,,Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare 
pentru alimentarea electrica a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai’’. 
 
 
 
      
 Director Executiv,                  Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                       consilier juridic Claudia Calucică 
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