
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

       HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.345/2019 referitoare la aprobarea proiectului cu titlul ,,Proiect Integrat de 
Modernizare a Sistemului de Transport Public  cu Autobuzul In Municipiul 

Craiova-MOTRIC-A’’    
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2019; 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.156691/2019, raportul nr.156693/2019 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte, raportul nr.158135/2019 întocmit de 
Direcţia Economico-Financiară și raportul de avizare nr.159337/2019 al Directiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2019 referitoare 
la aprobarea proiectului cu titlul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de 
Transport Public  cu Autobuzul In Municipiul Craiova-MOTRIC-A”;  
 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 și 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 și completările ulterioare; 
   În temeiul art.129, alin.2, lit.b și d coroborat cu alin.4, lit.f, 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 modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.345/2019, care va avea următorul conţinut: 

            „Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dar și contribuția din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 49.675.394,98 lei, însumând 
contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
1.316.442,51 lei, precum și suma de 48.358.952,47 lei ce reprezintă diferența 



  

dintre valoarea nerambursabilă solicitată și valoarea alocată Municipiului 
Craiova.” 

  Art.2. 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. 156 691 / 12.09.2019 

                                                                                        

Referat de aprobare 

 
 Având în vedere HCL nr.345/07.08.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul  „Proiect Integrat de 

Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova – MOTRIC – A”  si date fiind  

adresele ADR SV Oltenia nr. 20651/21.08.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 

144294/21.08.2019 si adresa ADR SV Oltenia nr. 22315/05.09.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova 

cu nr. 152973/09.09.2019,  prin care 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 selectie a proiectului, cu respectarea alocarii financiare pentru proiectul de fata de 16.146.730,76 lei, conform 

celor mentionate anterior si astfel incat finantarea nerambursabila acordata sa nu depaseasca alocarea 

municipiului Craiova pentru Obiectivul specific 4.1, pentru semnarea contractului de finantare se impune 

modificarea art.3 din HCL nr.345/07.08.2019 in sensul majorarii contributiei proprii a Municipiului Craiova cu 

diferenta de valoare ce depaseste alocarea financiara.  

 Diferenta dintre valoarea nerambursabila solicitata (64.505.683,23 lei) si valoarea alocata Municipiului 

Craiova (16.146.730,76 lei), respectiv suma de 48.358.952,47 lei va constitui contributia beneficiarului la valoarea 

eligibila a proiectului si se va adauga la valoarea contributiei initiale a beneficiarului de 1.316.442,51 lei 

reprezentand 2% din valoarea eligibila. 

 Astfel, contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova la valoarea eligibila, este de 49.675.394,98 lei, 

reprezentand 75,4691441845% din valoarea eligibilă a proiectului ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului 

de Transport Public  cu Autobuzul In Municipiul Craiova – MOTRIC – A’. 

 

 Astfel, in conditiile unui Raport favorabil al Directiei Econimico-Financiare cu privire la posibilitatea asigurarii 

resurselor financiare reprezentand contributia proprie a beneficiarului pentru implementarea proiectelor, din 

bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova, va fi supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, modificarea art.3 din HCL nr.345/07.08.2019, care va avea urmatorul continut: 

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dar și contribuția din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

49.675.394,98 lei, însumând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

1.316.442,51 lei, precum și suma de 48.358.952,47 lei ce reprezintă diferența dintre valoarea nerambursabilă 

solicitată și valoarea alocată Municipiului Craiova.” 

  

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. 156 693 / 12.09.2019               

                                                                                                                                  Aprobat, 
                                                                                                                            Primar, 
                                                                                                                Mihail Genoiu 

 
 
 
                                          
 

RAPORT 

privind aprobarea modificarii art.3 din HCL nr.345/07.08.2019 privind aprobarea proiectului 

,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public  cu Autobuzul In Municipiul 

Craiova – MOTRIC – A’’ 

 
 
 

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: „Proiect Integrat de Modernizare a 

Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova – MOTRIC – A”, 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.   
 

Prin adresa ADR SV Oltenia nr. 17862/24.07.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu 
nr. 130970/24.07.2019, s-a comunicat 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. 

Drept urmare, prin HCL nr.345/07.08.2019 s-a aprobat proiectul ,,Proiect Integrat de Modernizare 
a Sistemului de Transport Public  cu Autobuzul In Municipiul Craiova – MOTRIC – A’, si contribuția proprie 
în proiect a Municipiului Craiova de 2% la valoarea eligibila, respectiv 1.316.442,51 lei, in conformitate cu 
ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie si in conformitate cu Solicitarea 

de clarificare nr. 5 a ADR SV Oltenia, inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 

130970/24.07.2019. 
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In conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie, 
valoarea totala a proiectului  este in cuantum de 76.004.854,72 lei (inclusiv TVA) din care valoare totala 
eligibila 65.822.125,74 lei si valoare totala neeligibila de 10.182.728,98 lei (TVA aferenta cheltuielilor 
eligibile privind achizitia mijloacelor de transport public). Valoarea finantarii nerambursabile solicitate a 
fost de 64.505.683,23 lei reprezentand 98% din valoarea eligibila, iar valoarea contributiei proprii a UAT 
Municipiul Craiova de 1.316.442,51 lei reprezentand 2% din valoarea eligibila. Termenul de implementare 
propus al proiectului este trimestrul III anul 2022. 

 

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor 
din cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiţii 4e, 
Obiectivul specific 4.1 – reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii 
bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă şi ale Documentului Cadru de Implemantare a 
Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, cu modificările şi 
completările ulterioare, au fost întocmite şi aprobate:  

- Documentul Justificativ pentru Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii actualizat de catre 
Autoritatea Urbana nr. 8/04.03.2019; 

- Lista fişelor de proiecte prioritare din cadrul Axei de prioritate 4 a P.O.R. 2014-2020 grupate pe 
obiective specifice; 

-Lista fişelor de proiecte de rezervă din cadrul Axei de prioritate 4 a P.O.R. 2014-2020 grupate pe 
obiective specifice; 

Astfel, în Lista fişelor de proiecte prioritare pentru U.A.T. Municipiul Craiova figureaza un numar 
de 9 proiecte complementare conform documentelor elaborate si aprobate la data intocmirii/actualizarii 
fiselor de proiect, respectiv Planul de Mobilitate Urbana Durabila Pentru Polul de Crestere Craiova 
aprobat prin HCL nr.412/26.10.2017, Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Crestere 
Craiova, aprobata prin HCL nr. 411/26.10.2017, Studiul de oportunitate privind innoirea parcului de 
vehicule de transport public urban pentru Municipiul Craiova aprobat prin HCL nr.86/28.02.2019, Acordul 
de parteneriat dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si UAT Municipiul Craiova 
pentru „Achizitie de mijloace de transport public – tramvaie – 17 buc”: 

1. Modernizarea caii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului în zona industrială 
Cernele de Sus - Faza 1; 

2. Modernizarea caii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului în zona industrială 
Cernele de Sus - Faza 2; 

3. Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a 
tramvaielor – Faza 2 Modernizare depou tramvaie; 

4. Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a 
tramvaielor – Faza 1 –Modernizare staţii de redresare şi echipamente aferente; 

5.  
- Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) de pe str. Henry Ford in zona 

industriala Ford; 
– Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii 

semaforizate cu funcţionare in regim adaptiv si sistem de comunicatii - Etapa 1 – 
Faza 1; 

– Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii 
semaforizate cu funcţionare in regim adaptiv si sistem de comunicatii - Etapa 1 – 
Faza 2; 

– Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii 
semaforizate cu funcţionare in regim adaptiv si sistem de comunicatii - Etapa 1 – 
Faza 3; 

6.  
– Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii 

semaforizate cu functionare in regim adaptiv si sistem de comunicatii - Etapa 1 – 
Faza 4; 
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– Reorganizarea circulaţiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza4; 
 

7. Innoirea parcului de vehicule de transport public urban – Faza 1 – Achiziţia de autobuze 
noi; 

8. Innoirea parcului de vehicule de transport public urban – Faza 2 – Achiziţia de autobuze 
noi; 

9. Innoirea parcului de vehicule de transport public urban – Faza 3+4 – Achiziţia de autobuze 
noi; 

Pentru toate cele 9 proiecte complementare prevazute in Lista fişelor de proiecte prioritare, U.A.T. 
Municipiul Craiova a depus un numar de 5 cereri de finantare, astfel: 

1. Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială 
Cernele de Sus – Faza 1 si Faza 2, cod SMIS 128811 

2. Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a 
tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie, cod SMIS 129326 

3. Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul In 
Municipiul Craiova – MOTRIC – T 1, cod SMIS 129159, cu componentele :  

a. Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) de pe str. Henry Ford in zona 
industriala Ford si Extinderea sistemului de management al traficului prin 
integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem 
de comunicatii (Etapa 1, Faza 3) 

b. Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii 
semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, 
Faza 1 + Etapa 1, Faza 2) 

c. Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea 
electrica a tramvaielor - Faza 1 - Modernizare statii de redresare si echipamente 
aferente 

4. Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In 
Municipiul Craiova – MOTRIC – A, cod SMIS 139337, cu componentele: 

a. Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii 
semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, 
Faza 4) si Reorganizarea circulatiei in zona centrala (Etapa 2, Faza 4); 

b. Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - 
Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc) 

5. Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 1 
(30 buc) 
 

Mentionam ca alocarea financiara pentru regiunea Sud-Vest Oltenia la nivelul Axei prioritare 4 
este de 152,93 mil euro, repartizata in cadrul celor 5 Obiective specifice, din care pentru O.S. 4.1 – 
Mobilitate urbana durabila – 124,21 mil euro. 

Conform Acordului de negociere incheiat la data de 07.09.2017, alocarea financiara pentru 
Obiectivul specific 4.1 – Mobilitate urbana durabila, pentru Municipiul Craiova este de 39,4151 mil euro. 

 
Valoarea eligibila totala a cererilor de finantare ce vizeaza transportul public cu tramvaiul,  

„Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus 
– Faza 1 si Faza 2, cod SMIS 128811”, „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru 
alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie, cod SMIS 129326” si „Proiect 
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Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul In Municipiul Craiova – MOTRIC – 
T 1, cod SMIS 129159”, rezultata in urma finalizarii etapelor de evaluare a conformitatii administrative, 
eligibilitatii si tehnico-financiare, este de 174.932.318,01 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile 
solicitata este de 171.433.671,65 lei (98% din valoarea eligibila), respectiv 36.022.288,17 euro la un curs 
de 1 euro = 4,7591 lei conform Instructiunii AM POR nr. 115/2019. 

 
Astfel, diferenta ramasa pana la valoarea alocarii financiare pentru Obiectivul specific 4.1 – 

Mobilitate urbana durabila, pentru Municipiul Craiova, de 39.415.100,00 euro Conform Acordului de 
negociere incheiat la data de 07.09.2017, este de 3.392.811,83 euro, respectiv 16.146.730,76 lei. 

 
 Prin solicitarile de clarificari nr.6 si 7 emise de ADR SV Oltenia, respectiv adresa nr. 

20651/21.08.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 144294/21.08.2019 si adresa nr. 

22315/05.09.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 152973/09.09.2019, s-a comunicat 
ca in urma finalizarii procesului de verificare a „Proiectului Integrat de Modernizare a Sistemului de 
Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova – MOTRIC – A” si aprobarii pentru finantare, s-a 
demarat etapa precontractuala, fiind 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 selectie a proiectului, cu respectarea alocarii financiare pentru proiectul de fata de 
16.146.730,76 lei, conform celor mentionate anterior si astfel incat finantarea nerambursabila acordata 
sa nu depaseasca alocarea municipiului Craiova pentru Obiectivul specific 4.1. Diferenta dintre valoarea 
nerambursabila solicitata (64.505.683,23 lei) si valoarea alocata Municipiului Craiova (16.146.730,76 lei), 
respectiv suma de 48.358.952,47 lei va constitui contributia beneficiarului la valoarea eligibila a 
proiectului si se va adauga la valoarea contributiei initiale a beneficiarului de 1.316.442,51 lei 
reprezentand 2% din valoarea eligibila. 

Astfel, contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova la valoarea eligibila, este de 
49.675.394,98 lei, reprezentand 75,4691441845% din valoarea eligibilă a proiectului ,,Proiect Integrat de 
Modernizare a Sistemului de Transport Public  cu Autobuzul In Municipiul Craiova – MOTRIC – A’, avand in 
vedere ca la aceasta data nu este emisa o decizie privind supracontractarea proiectelor in cadrul apelului 
de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1.  

Termenul de implementare propus al proiectului este trimestrul III anul 2022. Avand in vedere 
valoarea totala a proiectului de 76 mil lei, graficul propus de realizare a activitatilor proiectului, data 
estimata de semnare a contractului de finantare decembrie 2019, planul anual de cheltuieli propus 
pentru urmatorii ani de implementare a proiectului se prezinta astfel: 26,9 mil lei in anul 2020 (17,7 mil lei 
contributie proprie la valoarea eligibila a UAT Mun. Craiova), 46,4 mil lei in anul 2021 (29,9 mil lei 
contributie proprie la valoarea eligibila a UAT Mun. Craiova) si respectiv 2,3 mil lei in anul 2022 (1,7 mil lei 
contributie proprie la valoarea eligibila a UAT Mun. Craiova). 

Mentionam de asemenea ca, in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului si Cererilor de 
finantare depuse, proiectele ce vizeaza transportul public cu autobuzele, respectiv  „Proiect Integrat de 
Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova – MOTRIC – A”, cod 
SMIS 139337, cu componentele Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi 
intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 4) si 
Reorganizarea circulatiei in zona centrala (Etapa 2, Faza 4), Innoirea parcului de vehicule de transport 
public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc) si proiectul „Innoirea parcului 
de vehicule de transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 1 (30 buc), cod SMIS 129426”, 
sunt complementare intre ele. 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului POR/2017/4/4.1/1, AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA 
DE INVESTIŢII 4e, sectiunea 1.4, Complementaritatea activităţilor şi caracterul integrat al cererilor de 
finanţare, „proiectele în implementare/în evaluare/ce urmează a fi depuse la finanţare, complementare 

activităţilor cererii de finanţare analizate, trebuie să fie finalizate până la finalul perioadei de 

implementare a POR 2014-2020, respectiv până la 31.12.2023”. 
De asemenea, conform prevederilor Anexei 4.1.5 la Ghidul solicitantului – Clauze specifice pentru 

Obiectivul specific 4.1 Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1, Articolul 1- Alte obligații specifice 
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beneficiarului, pct. 3) „beneficiarul are obligația depunerii proiectelor cu activităţi complementare din 

cadrul Obiectivului specific 4.1, cel târziu până la data şi ora închiderii apelurilor de proiecte aferente 

Obiectivului specific 4.1, în caz contrar AM POR poate dispune rezilierea și recuperarea sumelor plătite, în 

conformitate cu prevederile prezentului contract. 

Pct.4 Benefeiciarul are obligatia implementarii proiectelor/investitiilor complementare proiectului 

aferent prezentului Contract de finantare pana la data de 31.12.2023, in caz contrar AM POR poate 

dispune rezilierea si recuperarea sumelor platite, in conformitate cu prevederileprezentului contract. ” 

UAT Municipiul Craiova a depus proiectul complementar „Innoirea parcului de vehicule de 
transport public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 1 (30 buc)”, cod SMIS 129426, proiect cu o 
valoare totala de 92.478.840,14 lei, in termenul prevazut, termenul de implementare propus al 
proiectului fiind trim IV anul 2022.  

Avand in vedere valoarea totala a proiectului de 92,5 mil lei, graficul propus de realizare a 
activitatilor proiectului, planul anual de cheltuieli propus pentru urmatorii ani de implementare a 
proiectului se prezinta astfel: 30,8 mil lei in anul 2020, 30,7 mil lei in anul 2021 si respectiv 30,8 mil lei in 
anul 2022. 

Pentru acest proiect, prin adresa Agentiei Pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 
nr.17909/24.07.2019 UAT Municipiul Craiova a fost informat ca „in urma aplicarii mecanismului de 

evaluare si selectie descris in cadrul ghidului specific cat si tinand cont de instructiunile AM POR, proiectul 

propus nu se incadreaza in alocarea apelului de proiecte nr.POR/2017/4/4.3/1 si va fi inclus in lista de 

rezerva. Valoarea solicitata a proiectului se afla intre 125,88% si 167,22% procente din alocarea financiara 

aferenta municipiului Craiova pentru prezentul apel de proiecte”.  
 
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, si numai in conditiile unui Raport 
favorabil al Directiei Econimico-Financiare cu privire la posibilitatea asigurarii resurselor financiare 
reprezentand contributia proprie a beneficiarului pentru implementarea proiectelor, din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova, prin prezentul raport supunem Consiliului Local al 

Municipiului Craiova aprobarea modificarii art.3 din HCL nr.345/07.08.2019, care va avea urmatorul 

continut: 

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dar și contribuția din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 

de 49.675.394,98 lei, însumând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 1.316.442,51 lei, precum și suma de 48.358.952,47 lei ce reprezintă diferența dintre 

valoarea nerambursabilă solicitată și valoarea alocată Municipiului Craiova.” 
Se medifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.345/07.08.2019. 
 
 Directia Elaborare si Implementare Proiecte 

                   Dana Mihaela Bosoteanu           

Intocmit, 

                                                                 Exp. Cristiana Ghitalau   

       Insp. Roxana Pirsoi 

     Exp. Adriana Motocu 

     Insp. Marius Chetoiu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Serviciul Buget  
Nr.158135/16.09.2019 
 
 

Se aprobă, 

PRIMAR, 
Mihail Genoiu 

 
 
 

                                                   Avizat, 
                                                               ADMINISTRATOR PUBLIC  

                                                            Marian-Sorin Manda 
 
 

RAPORT 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 156/ 23.04.2019 

a fost  aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019 

și estimările pentru anii 2020-2022. 

Pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, 

Direcția Elaborare și Implementare Proiecte a transmis lista proiectelor propuse a fi 

realizate în anul 2019, precum și estimările pe anii 2020-2022. 

Așa cum rezultă și din adresa nr. 156996/12.09.2019, Direcția Elaborare și 

Implementare Proiecte a solicitat finanțare nerambursabilă pentru un numar de 24 

proiecte la care se adaugă cele 2 proiecte ce vizează domeniul transportului public cu 

autobuze în municipiul Craiova, menționate în raportul Direcției de Elaborare și 

Implementare Proiecte nr. 156693/2019. 

Cele 24 de proiecte finanțate din fonduri europene în cadrul Programului 

Operațional Regional  2014-2020 necesită, din partea Primăriei Municipiului 

Craiova, o contribuție proprie la valoarea eligibilă precum și plata cheltuielilor 

neeligibile, astfel pentru anul 2020 această contribuție se ridică la valoarea de 9.228, 

00 mii lei, pentru anul 2021 la valoarea de 20.622,00 mii lei iar pentru anul 2022 la 

valoarea de 2.272,00 mii lei. 
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Prin raportul nr. 156693/2019 întocmit de către Direcția Elaborare și 

Implementare Proiecte, se propune pentru proiectul ”Proiect Integrat de Modernizare 

a Sistemului de Transport Public  cu Autobuzul în Municipiul Craiova – MOTRIC –

A”, o contribuție a municipiului Craiova în  anul 2020 cu suma de 26.900,00 mii lei, 

pentru anul 2021, suma de 46.400,00 mii lei iar pentru anul 2022 suma de 2.300,00 

mii lei. 

Astfel, în anul 2020 efortul financiar al municipiului Craiova pentru asigurarea 

implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă va fi de 36.128,00 mii lei. 

De asemenea, prin depunerea proiectului complementar ” Innoirea parcului de 

vehicule de transport public urban- Achiziția de autobuze noi – Faza 1(30 buc.)” cod 

SMIS 129426, cu o valoare de 92.478,00 mii lei, proiect care nu se încadrează în 

alocarea apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1 și care va fi inclus în lista de 

rezervă, Primăria Municipiului Craiova va trebui să susțină din fonduri proprii 

proiectul, până la aprobarea acestuia. 

Menționăm faptul că, obiectivele de investiții estimate a fi realizate în anul 

2020, conform bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019 

și estimărilor pentru anii 2020-2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova  nr. 156/ 23.04.2019 și propunerii înaintate de către Direcția 

Investiții, Achiziții și Licitații, în sumă de 50.612,00 mii lei, vor fi finanțate tot din 

veniturile proprii ale municipiului Craiova. 

Astfel, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, în anul 2020, rezultă a fi 

necesară o contribuție din veniturile proprii ale municipiului Craiova, în sumă de 

117.540,00 mii lei, iar în anul 2021  o suma de 134.465,00 mii lei. 

Pentru anul 2019, sumele alocate din veniturile proprii ale municipiului 

Craiova, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare sunt în valoare de 59.273,00 mii lei. 

 Având în vedere cele de mai sus, Direcția Economico- Financiară, apreciază 

că o creștere semnificativă a sumelor necesare susținerii proiectelor cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile postaderare, în condițiile menținerii echilibrului 

bugetar în anii 2020-2021, nu poate fi realizată decât printr-o scădere drastică a 

fondurilor alocate pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul local, prin 
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realizarea de veniturii proprii suplimentare printr-o majorare a impozitelor și taxelor 

locale instituite la nivelul municipiului Craiova sau contractarea unor împrumuturi. 

 

Pt. Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru  Lucia Ștefan 

 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.159337/17.09.2019   
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 
 

   Având în vedere: 

          -  Referatul de aprobare 156691/2019 privind  aprobarea modificarii art.3 din HCL 
nr.345/07.08.2019 privind aprobarea proiectului ,,Proiect Integrat de Modernizare a 
Sistemului de Transport Public  cu Autobuzul In Municipiul Craiova – MOTRIC – A’’ 
 - Raportul  nr. 156693/2019 întocmit de Direcţia Elaborare și Implementare Proiecte 
prin care se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobarea modificarii 
art.3 din HCL nr.345/07.08.2019 privind aprobarea proiectului ,,Proiect Integrat de 
Modernizare a Sistemului de Transport Public  cu Autobuzul In Municipiul Craiova – MOTRIC – 
A’’ 
 - Raportul Directiei Economico-Financiare nr.158135/16.09.2019 
 - 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 - 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; 

−  Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier 
juridic; 

 
                  AVIZĂM FAVORABIL 
                                                    propunerea privind  
                                                       
 
 Aprobarea  modificarii art.3 din HCL nr.345/07.08.2019 privind aprobarea proiectului 
,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public  cu Autobuzul In 
Municipiul Craiova – MOTRIC – A’’. 
      
 
 Director Executiv,                  Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                       consilier juridic Claudia Calucică 



Obiective proiect

Rezultate asteptate
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Justificare
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Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri
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Metodologie

Descrierea investitiei

Descriere tehnică a proiectului

Maturitatea proiectului

Rezumat revizuiri aplicatie

Indicatori prestabiliti

Plan de achizitii

Secţiunea a fost deblocată.

Resurse umane implicate

Resurse materiale implicate

Activităti previzionate

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Activităti si cheltuieli
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Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

Buget - Câmp de interventie

Buget - Formă de finantare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Graficul de rambursare

Secţiunea a fost deblocată.

1
.

Având in vedere faptul ca pentru proiectul cu titlul “Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu
Autobuzul In Municipiul Craiova – MOTRIC – A”, cu nr. de înregistrare SMIS 129337 alocarea financiara este de 16.146.730,76 lei,  iar
diferenţa între valoarea nerambursabilă solicitată şi valoarea alocată Municipiului Craiova (64.505.683,23-16.146.730,76=48.358.952,47
lei) va constitui contribuţia beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului (suma respectiva se va adauga la valoarea contribitiei initiale
beneficiarului), va rugam sa transmiteti toate documentele influenţate de modificări (ex: declaratia de angajament, eligibilitate TVA, HCL
aprobare proiect, formulare bugetare Cod 23 si F1, lista de echipamente etc );
2
.

Va rugam sa corelati bugetul cererii de finantare, cu bugetul activitati si cheltuieli din cererea de finantare, cu devizul general,
cu planul de achizitii si lista de echipamente, mentionand fiecare linie bugetara;
3
.

Analizati oportunitatea revizuirii/actualizarii calendarului activitatilor/achizitiilor, corelare Plan de achizitii, Activitati previzionate,
Buget - Plan anual de cheltuieli, ANEXA 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata, calendar. Va rugam sa luati in considerare
o data realista privind semnarea contractului de finantare si privind demararea unor activitati(in prezent, activitatile incep in octombrie
2019).

Va rugam ca inainte de a raspunde la solicitarea de clarificari sa studiati manualul de utilizare MySmis, sectiunea de contractare.
Vă rugăm să redenumiţi fişierele incluse în răspunsul la solicitarea de clarificari prin introducerea la sfarşitul denumirii fişierului a
cuvântului RCTR si a datei in care raspundeti,  în vederea identificării rapide a noilor documente incarcate in MySMIS.
Va rugam sa incarcati documentele pana la data de  12.09.2019, ora 16:30.
Dorim sa va informam asupra faptului ca, în cazul în care nu ne furnizaţi clarificările solicitate în termenul de mai sus, sau clarificările
transmise sunt incomplete sau nesatisfăcătoare, cererea de finanţare poate fi respinsă.
Persoana de contact din partea OI ADR Sud – Vest Oltenia este dna Eliana Badeanu, telefon 0251.411.869, e-mail: eliana.
badeanu@adroltenia.ro.

Vă mulţumim anticipat pentru colaborarea dumneavoastră.

Cu stima,
Director General ADR SV Oltenia,
Marilena Bogheanu

Aprobat,
Monica Botea, Sef OI POR

Avizat
,Catalin Catana, Sef Departament ESC si AT POR

Verificat,
Eliana Badeanu, Coordonator Comp. Contractare POR

3



Intocmit,
Cornelia Badici, Consilier juridic/ Ofiter contractare POR

Semnatura:

Badici Cornelia
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