
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
 
  PROIECT 
 

          HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea contribuției municipiului Craiova pentru realizarea obiectivului de 

investiţii “Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Opera 
 Română Craiova” 

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

26.09.2019; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.161772/2019, raportul nr.161780/2019 al 

Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.162669/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea contribuției municipiului Craiova pentru realizarea obiectivului de investiţii 
“Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română 
Craiova”; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale și art.7 din Ordonanța Guvernului nr.16/2014, pentru modificarea şi 
completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea C.N.I. S.A.; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.84/2018 referitoare la 
predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,   prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a amplasamentului,  construcţie şi teren aferent, situat 
în judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2 (fost 6) și asigurarea 
condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare corp 
central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova”; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă contribuția municipiului Craiova, în sumă de 1.371.032 lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul 
Naţional Carol I şi Opera Română Craiova”. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice și Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-
S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

             
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
 PRIMAR,  SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU  Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.161772/20.09.2019 
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea contribuţiei pentru obiectivul de investiții 

  „Reabilitare şi consolidare corp central C.N. Carol I şi Opera Română” 
 

 

Prin H.C.L. nr. 84/08.03.2018 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investuţii “C.N.I.”S.A., pe bază de protocol, a 
amplasamentului, construcţie şi teren aferent, situat în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Ion 
Maiorescu, nr.2 (fost 6), în vederea executării obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare 
corp central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova” şi asigurarea finanţării de către 
Municipiul Craiova a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt 
tip de combustibil utilizat, etc.). 

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii, Municipiul Craiova se obligă să asigure şi să 
aloce suma de 1.371.032 lei (cu TVA), reprezentând cheltuielile pentru racordurile la utilităţi 
(electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.), care va fi cuprinsă în bugetul 
de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova.  

 
 

 
 
 
În concluzie, 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta 
nr.16/29.08.2014, pentru modificarea si completarea O.G. nr. 25/2001 privind infiintarea C.N.I. 
S.A., art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. 129 alin. (2) lit. 
d) coroborat cu alin. (7) lit. a) şi d) din din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea contribuţiei 
Municipiul Craiova cu suma de 1.371.032 lei pentru realizarea obiectivul de investiţii „Reabilitare 
şi consolidare corp central C.N. Carol I şi Opera Română”. 

 

 

PRIMAR, 
MIHAIL GENOIU 

 
Director executiv, 

Maria Nuță 
  

 



1 

Municipiul Craiova 

Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 

Serviciul Investiții și Achiziții 

Nr. 161780 /20.09.2019                                                  Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 

 

 
RAPORT 

 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind aprobarea contribuţiei pentru obiectivul de investiții 

  „Reabilitare şi consolidare corp central C.N. Carol I şi Opera Română” 
 

 Prin H.C.L. nr. 84/08.03.2018 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investuţii 
“C.N.I.”S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, construcţie şi teren aferent, situat 

în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2 (fost 6), în vederea 
executării obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul 
Naţional Carol I şi Opera Română Craiova” şi asigurarea finanţării de către Municipiul 
Craiova a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip 
de combustibil utilizat, etc.). 

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii, Municipiul Craiova se obligă să 
asigure şi să aloce suma de 1.371.032 lei (cu TVA), reprezentând cheltuielile pentru 
racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.), 
care va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova.  

Valoarea totală pentru realizarea obiectivului de investiţii este de 115.528.699 lei,  

conform deviz general anexat. 

 În concluzie 

Faţă de cele prezentate,  în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta nr. 
16/29.08.2014, pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea 
C.N.I. S.A., art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  şi 

art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. a) şi d) din din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, propunem  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova aprobarea contribuţiei Municipiului Craiova în sumă de 1.371.032 lei pentru 
realizarea obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp central C.N. Carol I şi 
Opera Română”. 
 

Director executiv, 

Maria Nuţă 

Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 

  

Întocmit, 

Laura Georgescu 
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