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HOTĂRÂREA NR.506 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări de 
reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova, 

a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat  
         
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.09.2014;  
   Având în vedere raportul nr.129725/2014 al Direcţiei Elaborare şi Implementare 
Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări 
de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, a 
cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 205, 206, 207, 208 şi 
209/2014; 

    În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 
operaţionale, modificată şi completată; 

    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  modificarea art.3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.206/2014 şi vor avea următorul conţinut: 
           „Art.3.Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de reparaţii capitale corp 

laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, în cuantum de 2.744.972,98 
lei (inclusiv TVA), care cuprinde următoarele cheltuieli: 
a) cheltuieli neeligibile în sumă de 164.779,62 lei, din care 119.995,42 lei sunt 

achitate de către Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova” înainte de semnarea 
contractului de finanţare, fiind încadrate ca şi cheltuieli neeligibile conform 
Ghidului Solicitantului pentru Axa 3.4. şi pentru care nu se impune solicitarea 
acestei cheltuieli în cadrul cererii de finanţare, conform centralizatorului 
privind valoarea lucrărilor executate şi a lucrărilor rămase de executat 
prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 



b) cheltuieli eligibile în sumă de 2.580.193,36 lei, din care: 
                   - 51.603,87 lei – contribuţia proprie la cheltuielile eligibile în 
procent de 2%din valoarea totală eligibilă a proiectului; 
                   - 2.528.589,49 lei – reprezentând finanţarea nerambursabilă în 
procent de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

          „Art.4. Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în numele şi pe seama parteneriatului, în procent de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 51.603,87 lei.” 

   Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico-Financiară şi Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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