
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea elaborarii documentatiilor aferente proiectului « Amenajarea 

unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord- Est a municipiului Craiova, 

tronson Pasaj Gârleşti-strada Mălinului» 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în şedinţa 
extraordinară din data de 04.09.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.126929/2020, rapoartele nr.126932/2020 
şi nr.128262/2020 ale Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare 
nr.127151/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea elaborarii documentatiilor aferente 
proiectului « Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord- Est a 

municipiului Craiova, tronson Pasaj Gârleşti-strada Mălinului »;   
 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/2020 
privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru 
pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional 
Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020),  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.348/2020 pentru 
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.519/2014 privind stabilirea ratelor 
aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile 
prevăzute în anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.66/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului 
instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții 
și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a 
instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, 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, 
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 



  

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al 
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (UE) 
nr.1301/2013 al Parlamentului European și  
al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și 
dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, cu 
modificările și completările ulterioare și Programul Operațional Infrastructură Mare 
(POIM)Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE 
nr. C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, 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 elaborarea documentaţiilor aferente proiectului « Amenajarea unui 

coridor de mobilitate urbană în zona de Nord- Est a municipiului Craiova, 

tronson Pasaj Gârleşti-strada Mălinului ». 
 Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

       INIŢIATOR, AVIZAT, 
        PRIMAR, 
    Mihail GENOIU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 
 





MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 126929/01.09.2020 

 

           

 

REFERAT DE APROBARE 

 

A elaborarii documentatiei proiectului 
Realizare inel de transport public pe zona de nord a Municipiului Craiova 

 
 Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, 

precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-
2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 
(POIM) au fost instituite unele măsuri în domeniul fondurilor europene, având 

drept scop:   
   a) asigurarea cadrului general de acordare a sprijinului financiar pentru 
elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pregătirii şi implementării 

unor proiecte de infrastructură din domenii de interes strategic 
naţional/regional/local şi/sau a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de 

dezvoltare la nivel regional/local, finanţabile din fonduri europene acordate 
României în perioada de programare 2021-2027, în cadrul Politicii de coeziune;   
   b) pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027.   
 Se acorda astfel , sprijin financiar prin Programul operaţional Asistenţă 

tehnică 2014-2020, şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, 
pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în următoarele domenii de 

interes strategic naţional/local:   
   a) transport şi transport intermodal;   

   b) apă - apă uzată;   

   c) gestionarea deşeurilor;   

   d) mobilitate urbană;   

   e) regenerare urbană;   

   f) infrastructură rutieră de interes judeţean;   

   g) centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare;   

   h) infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;   



   i) specializare inteligentă.   

La nivelul Municipiului Craiova Planul de Mobilitate Urbana a fost aprobat prin 
Hotararea Consiliului Local Craiova nr. 412/2017. 

Realizarea unui culoar de transport public care să asigure legătura între zona de 

Nord a municipiului Craiova și restul orașului reprezintă un obiectiv de maximă 
importanță pentru o parte semnificativă din locuitorii orașului. 

Astfel, acest culoar de transport public se poate concretiza prin completarea 
unui circuit materializat de următorul traseu: Gara Craiova – bvd. Decebal – str. 
Gârlești – Pasaj rutier Gârlești – str. Carpenului – str. Mălinului – str. Bariera 

Vâlcii – str. Frații Golești – bvd. Carol I – Centru și retur – bvd. Carol I – Gara 
Craiova. 

Realizarea deja a modernizării str. Carpenului (măsura  4.1.1.9 din PMUD) 

prin finanțare din bugetul local, continuarea culoarului de transport prin 
modernizarea str. Mălinului (măsura 4.1.1.8 din PMUD) și de asemenea, realizarea 

unui pasaj superior peste calea ferată, pe str. Gârlești (măsura 4.1.1.6 din PMUD, 
în zona Haltei Bordei, va permite "închiderea" culoarului de transport public mai 
sus-menționat și materializarea unei axe de transport de interes pe întreaga zonă de 
Nord a orașului. 
 De menționat este faptul că atât str. Carpenului (a cărei modernizare este 

realizată) cât și str. Mălinului (aflată în faza de prroiectare, la stadiul DALI) sunt 
străzi cu două benzi de circlație pe sens, din care una va fi dedicată pentru 
transportul public. Acest lucru se va concretiza la momentul în care se va introduce 

o linie de autobuze care să asigure conectarea la rețeaua de transport public a 
oprașului a tuturor locuitorilor din zona de Nord a orașului. 

De asemenea, se poate realiza un segment semnsificativ de piste pentru 
biciclete, respectiv pe str. Carpenului – str. Mălinului și care prin str. Gârlești și 
Pasajul Gârlești se poate conecta tranzitând bvd. Decebal la pistele de biciclete 
existente pe Calea București.  

Fata de cele mai sus mentionate , propunem aprobarea elaborarii 

documentatiei proiectului Realizare inel de transport public pe zona de nord a 
Municipiului Craiova 

 
 

 

  PRIMAR,       D.E.I.P. 

      Mihail Genoiu              Pirvu Nelu 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 126932/01.09.2020 

 
          SE APROBA, 

             PRIMAR 

          Mihail Genoiu 
 

RAPORT 
privind aprobarea elaborarii documentatiei proiectului 

Realizare inel de transport public pe zona de nord a Municipiului Craiova  
 

Conform documentelor europene, un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 
constituie un document strategic şi un instrument pentru dezvoltarea unor politici 
(care are la bază un model de transport dezvoltat cu ajutorul unui software de 
modelarea a traficului), elaborate pentru a îndeplini necesităţile de mobilitate a 
oamenilor şi companiilor din oraş şi din zonele învecinate, pentru o mai bună 
calitate a vieţii, contribuind în acelaşi timp la atingerea obiectivelor europene în 
termeni de eficienţă energetică şi protecţie a mediului.  

Conform legislației naționale (Legea 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare în 
decembrie 2013), Planul de Mobilitate Urbană Durabilă reprezintă o documentație 
complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană și a 
planului urbanistic general (P.U.G.), dar și instrumentul de planificare strategică 
teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților și a zonei 
periurbane/ metropolitane a acestora cu nevoiele de mobilitate și transport ale 
persoanelor și mărfurilor.  

Dezvoltarea şi implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 
urmăreşte o abordare integrată cu un nivel înalt de cooperare, coordonare şi 
consultare între diferitele niveluri de guvernare şi între autorităţile responsabile. 
Autoritatea Locală ar trebui să creeze şi să dezvolte structurile şi procedurile 
corespunzătoare gestionării unui astfel de plan. Proiectul actual va asigura 
aplicarea conceptelor de planificare şi management pentru mobilitatea urbană 
durabilă în raport cu condiţiile specifice ale marilor oraşe din România. Acest plan 
este elaborat conform documentelor europene, dar şi în concordanţă cu legislaţia 
naţională.  

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, 
precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 



2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-
2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 
(POIM) au fost instituite unele măsuri în domeniul fondurilor europene, având 
drept scop:   
   a) asigurarea cadrului general de acordare a sprijinului financiar pentru 
elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pregătirii şi implementării 
unor proiecte de infrastructură din domenii de interes strategic 
naţional/regional/local şi/sau a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de 
dezvoltare la nivel regional/local, finanţabile din fonduri europene acordate 
României în perioada de programare 2021-2027, în cadrul Politicii de coeziune;   
   b) pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027.   
 Se acorda astfel , sprijin financiar prin Programul operaţional Asistenţă 
tehnică 2014-2020, şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, 
pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în următoarele domenii de 
interes strategic naţional/local:   
   a) transport şi transport intermodal;   
   b) apă - apă uzată;   
   c) gestionarea deşeurilor;   
   d) mobilitate urbană;   
   e) regenerare urbană;   
   f) infrastructură rutieră de interes judeţean;   
   g) centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare;   
   h) infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;   
   i) specializare inteligentă.   

Documentatiile tehnico-economice pentru care se acorda sprijin financiar 
sunt urmatoarele:   
   a) studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, 
după caz;   
   b) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul tehnic 
de execuţie, inclusiv documentaţiile tehnicoeconomice prevăzute la art. XV alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de 
eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2019, 
pentru care se vor aplica în continuare reglementările specifice.   



    În funcţie de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar şi pentru 
documentaţii de tipul:   
   a) plan de afaceri;   
   b) studiu de marketing;   
   c) studiu de oportunitate;   
   d) studii geotehnice;   
   e) studii pentru obţinerea acordurilor/avizelor de mediu;   
   f) studii arheologice;   
   g) studii hidrologice;   
   h) studii topografice;   
   i) documentaţii cadastrale;   
   j) orice alte categorii de studii şi documentaţii pentru obţinerea de 
avize/autorizaţii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniile 
prevăzute mai sus. 
 Una dintre conditiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar in 
elaborarea documentatiilor tehnico economice este incadrarea proiectelor de 
infrastructura din domeniile mai sus mentionate in unul dintre urmatoarele 
documente strategice : 
   a) Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 666/2016, pentru proiectele de infrastructură de transport;   
   b) Master Planul de alimentare cu apă, apă uzată şi, după caz, din Planul 
naţional/judeţean/municipal de gestionare a deşeurilor, pentru proiectele de 
infrastructură de apă, apă uzată şi/sau gestionare a deşeurilor sau din alte 
documente strategice elaborate în acest scop;   
   c) Planul de mobilitate urbană pentru proiectele de mobilitate urbană sau din alte 
documente strategice elaborate în acest scop;   
   d) Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU)/Strategia de dezvoltare locală 
elaborată şi aprobată la nivel local pentru proiectele de regenerare urbană sau din 
alte studii/planuri/strategii aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, 
pentru proiectele de regenerare urbană;   
   e) să facă parte din analize, planuri, strategii elaborate şi aprobate la nivel local, 
judeţean sau regional, care includ dezvoltarea turismului şi/sau obiectivelor de 
patrimoniu cu potenţial turistic, pentru proiecte din categoria infrastructuri şi 
servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;   



   f) să facă parte din strategiile/planurile, elaborate şi aprobate la nivel judeţean 
sau regional, care includ dezvoltarea infrastructurii rutiere de interes judeţean, 
precum şi pentru proiecte de tipul centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare.  

                       AMPOAT din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat Ghidul 
Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional 
Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii  proiectelor de infrastructură în 
domeniile mobilitate urbană,regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial touristic. 

            In cadrul acestui apel , potentialii solicitanti de finantare pot depune pana cel 
mai tarziu la data de 07.09.2020 Fisele de proiecte de investitii . 

                In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Cererea de finanțare 
va fi depusa de către ADR SV Oltenia in calitate de Lider, in parteneriat cu 
autoritățile publice locale care vor avea Fise de investiții selectate 
 La nivelul Municipiului Craiova Planul de Mobilitate Urbana a fost aprobat 
prin Hotararea Consiliului Local Craiova nr. 412/2017. 

Realizarea unui culoar de transport public care să asigure legătura între zona de 
Nord a municipiului Craiova și restul orașului reprezintă un obiectiv de maximă 
importanță pentru o parte semnificativă din locuitorii orașului. 

Astfel, acest culoar de transport public se poate concretiza prin completarea 
unui circuit materializat de următorul traseu: Gara Craiova – bvd. Decebal – str. 
Gârlești – Pasaj rutier Gârlești – str. Carpenului – str. Mălinului – str. Bariera 
Vâlcii – str. Frații Golești – bvd. Carol I – Centru și retur – bvd. Carol I – Gara 
Craiova. 

Realizarea deja a modernizării str. Carpenului (măsura  4.1.1.9 din PMUD) 
prin finanțare din bugetul local, continuarea culoarului de transport prin 
modernizarea str. Mălinului (măsura 4.1.1.8 din PMUD) și de asemenea, realizarea 
unui pasaj superior peste calea ferată, pe str. Gârlești (măsura 4.1.1.6 din PMUD, 
în zona Haltei Bordei, va permite "închiderea" culoarului de transport public mai 
sus-menționat și materializarea unei axe de transport de interes pe întreaga zonă de 
Nord a orașului. 
 De menționat este faptul că atât str. Carpenului (a cărei modernizare este 
realizată) cât și str. Mălinului (aflată în faza de prroiectare, la stadiul DALI) sunt 
străzi cu două benzi de circlație pe sens, din care una va fi dedicată pentru 
transportul public. Acest lucru se va concretiza la momentul în care se va introduce 
o linie de autobuze care să asigure conectarea la rețeaua de transport public a 
oprașului a tuturor locuitorilor din zona de Nord a orașului. 



De asemenea, se poate realiza un segment semnsificativ de piste pentru 
biciclete, respectiv pe str. Carpenului – str. Mălinului și care prin str. Gârlești și 
Pasajul Gârlești se poate conecta tranzitând bvd. Decebal la pistele de biciclete 
existente pe Calea București.  

Avand in vedere : 
- Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, aprobat prin 

Decizia CE nr. C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor 
măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare 
pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 
Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) 
și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 348 din 30.04.2020 pentru modificarea și 
completarea HG nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente 
reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile 
prevăzute în anexa la OUG nr.66/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului 
instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale 
și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de 
coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 399 din 27 mai 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; 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 



Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire 
a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de 
dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului 
referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 - prevederile art. 129, alin. 2, lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d  si art. 196 alin. 
1, lit. a din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
  
 Aprobarea elaborarii documentatiilor proiectului Realizare inel de transport 
public pe zona de nord a Municipiului Craiova 
 
 
 

  DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE,   

             Pirvu Nelu   

  



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 

Nr.127151/02.09.2020 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 126929/01.09.2020 

- Raportul nr. 126932/01.09.2020 al Direcţiei Elaborare si Implementare 
Proiecte privind aprobarea elaborarii documentatiei proiectului Realizare 
inel de transport public pe zona de nord a Municipiului Craiova   

- Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia 
CE nr. C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor 
măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 

perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul 
operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul 
Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 348 din 30.04.2020 pentru modificarea și 

completarea HG nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor 
procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în 
anexa la OUG nr.66/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului 
instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale 
și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de 
coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 399 din 27 mai 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; 



- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;  

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare 
regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la 
investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, cu modificările și completările 
ulterioare.  

- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d  si art. 196 alin. 1, 

lit. a din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

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

consilier juridic.  

    AVIZAM FAVORABIL 

 

propunerea privind aprobarea elaborarii documentatiei proiectului Realizare 
inel de transport public pe zona de nord a Municipiului Craiova  

  

 

 Director Executiv     Intocmit           

 Ovidiu Mischianu                            cons. jur. Claudia Calucica  
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