MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂRE NR. 467
privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei aferente
proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu” din
comuna Breasta
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
23.11.2017;
Având în vedere raportul nr.160051/2017 întocmit de Direcţia Elaborare şi
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea protocolului de predare-primire
a investiţiei aferente proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin
Argetoianu” din comuna Breasta;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor
publice, Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale și necorporale şi Hotărârii nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.420/2011
referitoare la încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova şi Comuna
Breasta, în vederea realizării proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural
Constantin Argetoianu” şi Contractului de finanțare nr. 3585/17.12.2012;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c, art.45, alin.3, art.61, alin.2 şi art.115 alin.2, lit.c
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă protocolul de predare-primire a investiției aferente proiectului
“Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu” din comuna
Breasta, proiect implementat in cadrul Programului Operaţional Regional 20072013, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenţie 1.2: „Planuri integrate de
dezvoltare urbană”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.Se aprobă scoaterea din gestiune a investiției realizate prin proiectul:
“Reabilitare și dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu” din Breasta, în
valoare totală de 458.752,81 lei, reprezentând:
1. dotări în valoare totală de 43.259,88 lei, din care:
a) mijloace fixe - 11.284,00 lei;
b) obiecte de inventar - 31.975,88 lei;
2. cheltuieli efectuate - 415.492,93 lei, reprezentând:
a) lucrări de reabilitare - 401.128,82 lei;
b) dirigenție șantier - 4.050,00 lei;
c) cote achitate către Inspectoratul de Stat în Construcții - 3.556,11 lei;
d) panou temporar - 2.963,60 lei;
e) etichete autocolante - 694,40 lei;

f) placă permanentă - 3.100,00 lei.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de
predare-primire prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,
Direcţia Economico - Financiară şi Primăria Comunei Breasta vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.467/2017

MUNICIPIUL CRAIOVA
NR..................................

UAT Comuna Breasta
NR................................

PROTOCOL
DE PREDARE – PRELUARE
ÎNCHEIAT AZI ................................................

Între :
1. UAT Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, județul
Dolj, reprezentată legal prin Mihail Genoiu – Primarul Municipiului Craiova, având
Cod de înregistrare fiscală 4417214 şi Cont Bancar RO07TREZ29124510220XXXXX,
deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, în calitate de predător
şi
2. UAT Comuna Breasta, cu sediul în comuna Breasta, str. Constantin
Argetoianu nr.11, județul Dolj, reprezentată legal prin Marin Marcu - Primarul
Comunei Breasta, având Cod de înregistrare fiscală RO4554050 şi Cont Bancar
RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, în calitate
de primitor,

−

−

−
−

Având în vedere următoarele:
Contractul de finanţare nr. 3585/17.12.2012, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice - Autoritate de Management si Agentia pentru
Dezvoltare Regionala SV Oltenia - Organism Intermediar ;
Acordul de parteneriat încheiat în data de 21.11.2011 între UAT Municipiul Craiova
în calitate de lider de parteneriat si UAT Comuna Breasta în calitate de Partener 1,
împreună cu actele adiţionale ce fac parte integrantă din acesta;
HCL Craiova nr. 420/24.11.2011 de aprobare a acordului de parteneriat și a cererii
de finanţare;
HCL Craiova nr.................. de aprobare a prezentului protocol
au convenit încheierea prezentului,
PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE

Art. 1 În conformitate cu clauzele Acordului de parteneriat încheiat între UAT
Municipiul Craiova în calitate de lider de parteneriat si UAT Comuna Breasta în calitate
de Partener 1în data de 21.11.2011, părţile au procedat la predarea – primirea întregii
investiții aferente proiectului “Reabilitare si dotare Cămin Cultural Constantin
Argetoianu”, proiect implementat in cadrul Programului Operaţional Regional 20072013, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenţie 1.2: „Planuri integrate de dezvoltare

urbană”.
Art. 2 Operaţiunea de predare - primire se va efectua pe bază de inventariere
faptică de către comisiile numite prin dispoziţii emise de primarul municipiului Craiova
şi primarul comunei Breasta, datele rezultate fiind consemnate în procesul verbal de
predare - primire, ce va completa prezentul protocol.
Art. 3 În condiţiile art. VIII Dreptul de proprietate din Acordul de parteneriat
încheiat între UAT Municipiul Craiova și UAT Comuna Breasta și Declarației de
angajament din data de 21.11.2011, primitorul s-a obligat :
- să mențină proprietatea obiectivului de patrimoniu reabilitat și natura activității
pentru care s-a acordat finanțare pe o perioada de cel puțin 5 ani după
finalizare/dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această
perioadă;
- să asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate la locul de
desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate;
- să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate pe o perioadă de 5 ani de
la finalizarea proiectului;
- să nu desfășoare alte activități economice în scopul obținerii de venituri din
echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului
reabilitat/modernizat/extins, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către
terțe părți, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul.
Art. 4 UAT Comuna Breasta are obligaţia să asigure administrarea curentă şi
exploatarea imobilului în conformitate cu prevederile contractului şi legislaţia în
vigoare.
Art. 5 UAT Comuna Breasta va asigura întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii
nou realizate, precum şi realizarea şi monitorizarea indicatorilor stabiliţi prin cererea de
finanţare, pe o perioadă de minim 5 ani după finalizarea proiectului.
Art. 6 UAT Comuna Breasta va comunica anual către UAT Municipiul Craiova
modul de îndeplinire a indicatorilor.
Art. 7 UAT Municipiul Craiova, prin Direcţia Elaborare şi Implementare
Proiecte, va întocmi rapoartele de durabilitate ex - post pe o perioadă de 5 ani după
finalizarea proiectului, în raport de situaţiile transmise de către Comuna Breasta.
Art. 8 Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a
prevederilor prezentului protocol, acordului de parteneriat şi contractului de finanţare,
partea în culpă suportă daunele.
Art. 9 Prezentul protocol s-a întocmit la data de …...................în 4 (patru)
exemplare, câte două pentru fiecare parte.
UAT Municipiul Craiova
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe NEDELESCU

UAT Comuna Breasta

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR REZULTATE PRIN
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
„REABILITARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL CONSTANTIN
ARGETOIANU”
Între:
1) Municipiul Craiova cu sediul în str. A.I.Cuza nr.7, Craiova, județul Dolj, cod fiscal 4417214
reprezentată legal prin Primar – dl. Mihail Genoiu;
și
2) Comuna Breasta cu sediul în str. Constantin Argetoianu, nr.11, Breasta, Dolj, cod fiscal
RO4554050, reprezentată legal prin Primar – dl. Marin Marcu.
Întrucât proiectul „Reabilitare și dotare Cămin cultural Constantin Argetoianu”, finantat in
cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1.,
in baza Contractului de finanţare nr. 3585/17.12.2012, Cod SMIS 40125, încheiat între Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de
Organism Intermediar şi Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova și
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Breasta, în calitate de beneficiar, a fost finalizat, prin prezenta
vă predăm cladirea reabilitata, in stare corespunzatoare de functionare, in vederea administrarii si
exploatarii acesteia, astfel:
1.

Clădire parter, cu suprafaţa desfăşurată de 218,46 mp, înălţimea liberă = 2,85 m, compusă din:
- Sală multifuncţională = 154,35 mp,
- Magazie = 12,92 mp,
- Vestiar = 13,94 mp,
- Grup sanitar handicapaţi = 4,78 mp,
- Grup sanitar bărbaţi = 8,41 mp,
- Grup sanitar femei = 8,51 mp,
- Hol = 6,88 mp,
- Cameră centrală termică = 8,67 mp.

De asemenea, vă predam toate dotările, echipamentele şi utilajele achiziționate, aferente acestui
obiectiv, întrucât acestea au fost puse în funcțiune si receptionate. Acestea sunt evidențiate în anexele
privind situatia bunurilor rezultate din implementarea proiectului sus-menţionat pe care le anexăm
prezentului proces-verbal.
Atasat, va inaintam urmatoarele documente:
a) Documente care atestă publicitatea proiectului:
- pentru achiziție comunicat de presă lansare proiect:
1) contract de servicii nr. 12888/28.01.2013 încheiat cu SC ED Press COM SRL;
2) factura nr. EDP-4343/01.02.2013 emisă de către SC ED Press COM SRL;
3) extrasul de cont din data de 15.03.2013 care atestă achitarea facturii;
- pentru achiziție panou temporar vizibilitate proiect:
4) contract de furnizare nr. 23491/13.02.2014 încheiat cu SC Arental Exim SRL;
5) factura nr. DJARE 0001684/26.02.2014 emisă de către SC Arental Exim SRL;
6) extrasul de cont din data de 31.03.2014 care atestă achitarea acesteia;
- pentru achiziție etichete autocolante:
RZ/2 EX.

7) factura nr. DJ ART 1923/16.10.2014 emisă de către SC Art Media SRL;
8) extrasele de cont din data de 29.10.2014 care atestă achitarea acesteia;
- pentru achiziție placă permanentă vizibilitate proiect:
9) contract nr. 165617/13.11.2014 încheiat cu SC Eisen Land SRL;
10) Proces-verbal de recepție nr. 194068/16.12.2014;
11) factura nr. 9961692/27.11.2014 emisă de către SC Eisen Land SRL;
12) extrasele de cont din data de 19.12.2014 care atestă achitarea acesteia;
b) Documente care atestă achiziția de lucrări:
13) contract de lucrări nr. 208310/24.12.2013, încheiat cu SC MAG Construct SRL;
14) factura nr. 654/02.06.2014, emisă de către SC MAG Construct SRL;
15) extrasele de cont din data de 30.06.2014 care atestă achitarea acesteia;
16) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.77072/29.05.2014;
17) Cartea tehnică a construcției;
c) Documente care atestă achiziția de servicii de dirigenție de șantier:
18) contract nr. 16860/03.02.2014, încheiat cu Productive Solutions SRL;
19) factura nr. 11/05.06.2014 emisă de către Productive Solutions SRL;
20) extrasele de cont din data de 02.07.2014 care atestă achitarea acesteia;
d) Documente care atestă achitarea cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții:
21) referat nr. 18522/05.02.2014 pentru aprobarea achitării cotei de 0,1% către Inspectoratul de Stat
în Construcții Dolj;
22) extrasele de cont din data de 21.02.2014 care atestă achitarea acesteia;
23) referat nr. 19512/06.02.2015 pentru aprobarea achitării cotei de 0,7% către Inspectoratul de Stat
în Construcții Dolj,
24) extrasele de cont din data de 02.03.2015 care atestă achitarea acesteia;
e) Documente care atestă achiziția de dotări:
25) Proces-verbal de predare-primire nr. 125503/05.09.2014;
26) Proces-verbal de predare-primire nr. 125506/05.09.2014;
27) Proces-verbal de predare-primire nr. 125507/05.09.2014;
28) Proces-verbal de predare-primire nr. 125508/05.09.2014;
29) factura nr. 686/12.09.2014 emisă de către SC MAG Construct SRL;
30) extrasele de cont din data de 10.10.2014 care atestă achitarea acesteia;
31) Acordul de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Craiova și UAT Comuna Breasta;
32) Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Craiova și UAT Comuna
Breasta;
33) Cererea de finanțare;
34) Contractul de finanțare nr. 3585/17.12.2012.

Am predat,

RZ/2 EX.

Am preluat,

RZ/2 EX.

