
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea valorii totale a proiectului „Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu 
(Casa Casătoriilor)” 

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

26.11.2020; 

          Având în vedere referatul de aprobare nr.169294/2020, raportul nr.169297/2020 
întocmit de Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare 
nr.169779/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea valorii totale a proiectului „Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Casătoriilor)”;   
 În conformitate cu prevederile art.19 și art.44 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi art. 7 alin.1 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3, 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 valoarea totală a proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 
Casătoriilor)”, în cuantum de 16.917.092,71 lei (inclusiv TVA). 

Art.2. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova de 7.080.454,48 lei, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în sumă de 
6.879.706,76 lei, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului în 
cuantum de 200.747,72 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la 
art.1. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.361/2018. 

Art.4. 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, 
    Lia-Olguţa VASILESCU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           



 MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr.  169290 /18 .11.2020 

           
 
 

                                                                                                           
Referat de aprobare 

 
privind aprobarea modificarii valorii totale a proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” 

 
 

       In cadrul proiectului   „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi 
cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”  finantat prin )” în cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si 
valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, 
promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte POR /2017/5/5.1/SUERD/1,, 
in conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 
proiecte cu numărul /2017/5/5.1/SUERD/1, a fost intocmita documentatia tehnica faza PAC, Proiect tehnic 
de executie (PTE + DE, CS), in urma careia a rezultat o valoare actualizata a investitiei de 16.917.092,71 
lei (inclusiv TVA); 

Prin HCL nr. 503/21.12.2017 a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și 
principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului, respectiv valoarea de 11.100.418,51 lei inclusiv 
TVA rezultată din Devizul general. 

Menționăm, de asemenea, că, prin HCL nr. 361/30.08.2018, au fost aprobate următoarele: proiectul 
sus-menționat, valoarea totală a proiectului in suma de 11.100.418,51 lei inclusiv TVA compusa 
din:valoarea eligibila  - 10.039.170,95 lei inclusiv TVA si valoarea neeligibila  - 1.061.247,56 lei inclusiv 
TVA. Contributia proprie in proiect a Municipiului Craiova, este de 1.262.030,98 lei reprezentand: 
200.783,42 lei - contributia de 2 % din valoarea eligibila a proiectului si  1.061.247,56 lei - contributia la 
cheltuielile neeligibile ale proiectului.  

În conformitate cu activitățile proiectului, prevăzute în cererea de finanțare, după încheierea 
contractului de finanțare a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentatiei 
tehnico-economice, faza PT+PAC+DE, care s-a finalizat cu încheierea contractului de servicii nr. 
7150/14.01.2020 cu S.C. GETRIX S.A. Craiova. 

Urmare a elaborarii acestei documentatii a fost intocmit Deviz general - faza PAC, PT, DALI 
actualizat septembrie 2020 cu o valoare totală de 16.917.092,71 lei (inclusiv TVA). 

Diferența față de valoarea aprobată la faza DALI provine cnform adresei proiectantului nr. 
nr.429/18.11.2020, inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr.169144/18.11.2020,  din cresteri in 
domeniul salarizarii, deprecierea leului, cresterea pretului gazelor naturale, costuri rezultate din evaluarea 
lucrarilor suplimentare - la faza Proiect tehnic, actualizarea prețurilor pentru materiale și manoperă în 
conformitate cu prețurile de piață, precum și prin aplicarea prevederilor OUG nr. 114/2018 privind 
instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice şi a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, respectarea normelor de securitate la 
incediu,, etc 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din contractul de finanţare nr. 3552/11.12.2018: ”În 
cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de 
Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”. 
   Având în vedere cele menționate mai sus, valoarea de 4.893.799,34 lei fara TVA, reprezentând 
diferenta între valoarea proiectului aprobată inițial și cea rezultată la faza PAC, Proiect tehnic de executie, 
reprezintă cheltuieli neeligibile care, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare nr. 
3552/11.12.2018 și ale HCL nr. 361/30.08.2018, vor fi suportate din Bugetul de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Craiova. 
 Noua valoare totala a proiectului rezultata in urma elaborarii documentatiei la faza PAC, PT, DALI 
actualizat septembrie 2020 in suma de 16.917.092,71 lei inclusiv TVA se compune din: 



 - valoarea eligibila -  10.037.385,95 lei inclusiv TVA; 
- valoare neeligibila -  6.879.706,76 lei inclusiv TVA ; 
 
 Valoarea totala a proiectului de 16.917.092,71 lei inclusiv TVA va fi asigurata astfel: 
- 8.531.778,07 lei – valoare eligibila nerambursabila din FEDER; 
- 1.304.860,16 lei – valoare eligibila nerambursabila din bugetul national; 
-    200.747,72 lei – cofinantarea eligibila a beneficiarului UAT Municipiul Craiova; 
- 6.879.706,76 lei - contributia beneficiarului UAT Municipiul Craiova la cheltuielile neeligibile  
ale proiectului.  
         Astfel, în vederea implementarii proiectului, propunem pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 

data de 26.11.2020 a proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii valorii totale a 

proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – 

Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” si a contributiei proprii in proiect a Municipiului Craiova. 

                                                                        

                                                                          PRIMAR, 

                                                              Lia-Olguța Vasilescu 

 

 

Pt.Director Executiv                                                                 Pt.Sef Serviciu 
                       Nelu Pîrvu                                                                Dana Mihaela Boșoteanu 

 
 

Intocmit, 
Ghitalau Cristiana          Roman Livia              Chetoiu Marius          Pirsoi Roxana    
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr. 169292 / 18 .11.2020               
 
     
 
                  Vizat 
              Directia Economico – Financiara 

                  Daniela Militaru 
                                                                                                                    
          
 
 
                 

RAPORT 
 

privind aprobarea modificării valorii totale a proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” 
 
 
 

           Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova inregistrat sub numarul 169290/2020, 
se propune adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea 
modificării valorii totale a proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”. 

Municipiul Craiova implementează proiectul “Conservarea, protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” în cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si 
conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – 
Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte POR 
/2017/5/5.1/SUERD/1. 
      Principalele tipuri de lucrari propuse prin proiect sunt:   

-  Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentului istoric; 
      - Restaurarea, protectia, conservarea elementelor de ornamentica interioare si exterioare,  
      - Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor; 
      -Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare,   
siguranta la foc, antiefractie); 
     - Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil; 
     - Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat 
     - Activitati pentru digitizarea obiectivului restaurat in cadrul proiectului; 
     - Activitati conexe pentru punerea in valoare sau functionalitatea obiectivului de patrimoniu restaurat.  
 

Prin HCL nr.503/21.12.2017 au fost aprobate Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, 
principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a investiției. 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) la Casa Rusanescu a fost intocmita de 
catre S.C. GETRIX S.A. Craiova, in baza Contractului de prestari servicii nr. 171562/29.11.2017 si in 
conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice. 

 
Prin HCL nr. 361/30.08.2018 a fost aprobat proiectul “Conservarea, protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, valoarea totala 
a proiectului in suma de 11.100.418,51 lei inclusiv TVA compusa din:valoarea eligibila  - 10.039.170,95 lei 
inclusiv TVA si valoarea neeligibila - 1.061.247,56 lei inclusiv TVA, contributia proprie in proiect a 
Municipiului Craiova, de 1.262.030,98 lei reprezentand: 200.783,42 lei - contributia de 2 % din valoarea 
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eligibila a proiectului si  1.061.247,56 lei - contributia la cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum si 
sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii optime a proiectului. 
 
 
         În data de 11.12.2018 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3552, între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru-OI 1, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia – OI 2 și UAT Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar. 
 

Valoarea totală a contractului de finanțare nr. 3552/11.12.2018, cod SMIS 120161 este in cuantum 
de 11.098.633,51 lei inclusiv TVA, din care valoarea totala eligibila 10.037.385,95 lei si valoarea totala 
neeligibila 1.061.247,56 lei. 

 
În conformitate cu activitățile proiectului, prevăzute în cererea de finanțare, după încheierea 

contractului de finanțare a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentatiei 
tehnico-economice, faza PT+PAC+DE, care s-a finalizat cu încheierea contractului de servicii nr. 
7150/14.01.2020 cu S.C. GETRIX S.A. Craiova. 

Urmare a elaborarii acestei documentatii a fost intocmit Deviz general - faza PAC, PT cu o valoare 
totală de 16.917.092,71 lei (inclusiv TVA). 

 
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din contractul de finanţare sus-menţionat: ”În cazul în 

care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, 
diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”. 

 
Astfel, valoarea totala a proiectului rezultata in urma elaborarii documentatiei la faza PAC, PT, 

DALI actualizat septembrie 2020 in suma de 16.917.092,71 lei inclusiv TVA se compune din: 
- valoarea eligibila  -  10.037.385,95 lei inclusiv TVA; 
- valoare neeligibila -  6.879.706,76 lei inclusiv TVA. 

 
In cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este de 85% 

din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), 
respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare din bugetul 
de stat (BS). Pentru proiectele depuse in cadrul prezentului apel cofinantarea din partea solicitantului este 
de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare in care se 
implementeaza proiectul. 

 
Astfel, valoarea totala a proiectului de 16.917.092,71 lei inclusiv TVA va fi asigurata astfel: 
- 8.531.778,07 lei – valoare eligibila nerambursabila din FEDER; 
- 1.304.860,16 lei – valoare eligibila nerambursabila din bugetul national; 
-    200.747,72 lei – cofinantarea eligibila a beneficiarului UAT Municipiul Craiova; 
- 6.879.706,76 lei - contributia beneficiarului UAT Municipiul Craiova la cheltuielile neeligibile  

ale proiectului. 
 

        Având în vedere noua valoare a proiectului şi în conformitate cu art. 129, alin. (2) lit. b, coroborat cu 
alin (4) lit. a si d, art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 19 si art. 44 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și art. 7 alin (1) din O.U.G. nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, prin prezentul 

raport, în vederea implementării proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)” , supunem aprobarii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova  următoarele: 
 

1. Valoarea totală a proiectului  „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, in cuantum de 
16.917.092,71 lei (inclusiv TVA); 
 

2. Se aproba contributia proprie in proiect a Municipiului Craiova de 7.080.454,48 lei, reprezentand 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in suma de 6.879.706,76 lei, cat si 
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contributia de 2 % din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 200.747,72 lei reprezentand 
cofinantarea proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului 

national si cultural – Casa Rusanescu(Casa Casatoriilor). 
 

3. Modificarea, în mod corespunzător, a HCL nr. 361/30.08.2018. 
 
 

Pt.Director Executiv 
Nelu Pîrvu 

    
              

 
                      Pt.Sef Serviciu 
         Dana Mihaela Boșoteanu                                                                      
 
 
 

    Vizat CFP, 
 
 

 
 
                                                                                 Intocmit, 
 
Ghitalau Cristiana                            Roman Livia              Chetoiu Marius              Pirsoi Roxana    
 
          
 
           
            
 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 

Nr. 169779/ 19 .11.2020 

                       

RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 169290 / 18.11.2020; 

- Raportul nr. 169292/18.11.2020 al Direcţiei Elaborare si Implementare Proiecte privind 

aprobarea modificării valorii totale a proiectului “Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu 

(Casa Casătoriilor)” ; 

- Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice ; 

- Art. 7 alin (1) din O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020; 

- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice ; 

- Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b, coroborat cu alin (4) lit. a si d, art. 196 alin. (1), lit. 

(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

     

AVIZAM FAVORABIL 

 

1. Propunerea privind aprobarea modificarii valorii totale a proiectului “Conservarea, 

protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu 

(Casa Casătoriilor)” ; 

2. Propunerea privind aprobarea contributiei proprii in proiect a Municipiului Craiova; 

3. Modificarea in mod corespunzator a HCL nr.361/30.08.2018. 

 

 

 

 Director Executiv     Intocmit           

 Ovidiu Mischianu                            cons. jur. Claudia Calucica  







  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 

    HOTĂRÂREA NR. 361 

privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 

Căsătoriilor)” 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2018; 

   Având în vedere rapoartele nr.134064/2018 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte și nr.134212/2018 întocmit de Directia Juridică, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectul 
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – 
Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)” și rapoartele nr.362/2018 al Comisiei Servicii 
Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.365/2018 al Comisiei pentru 
Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.366/2018 al Comisiei de 
Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.369/2018 al Comisiei 
Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.372/2018 al Comisiei Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;  
 În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/29.06.2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate 
a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu 
modificările și completările ulterioare şi Ghidul solicitantului – Condiții specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR 
/2017/5/5.1/SUERD/1, aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr. 3809/28.07.2017; 
  În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.d, art.45, alin.2 lit.e, art.61 
alin.2  şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”,  în 
vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – 
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, Apel de proiecte POR /2017/5/5.1/SUERD/1. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa 
Căsătoriilor), în cuantum de 11.100.418,51 lei (inclusiv TVA). 



  

Art.3. Se aproba contribuţia proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.262.030,98 lei, reprezentând 
cofinanţarea proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
national şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”, pentru implementarea 
proiectului in condiţii optime, se vor asigura din bugetul de venituri si cheltuieli 
al municipiului Craiova. 

   Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
conditiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale.  

  Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să semneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul 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 

 
 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

               
   Dorel VOICU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 
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