
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin 

construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale 
„Gheorghe Țițeica”, situată în municipiul Craiova, str. Calea București  nr. 93 

 

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

31.05.2018; 

          Având în vedere rapoartele nr.77197/2018 al Direcţiei Investiții, Achiziții și 
Licitații și nr.77960/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 
de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin 
construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe 
Țițeica”, situată în municipiul Craiova, str. Calea București  nr. 93;   

 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice, Ordinului M.D.R.A.P.F.E.  nr.1840/2018 și 
Ordinului M.D.R.A.P.nr.  4546/18.04.2018; 

          În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, 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  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”, 
situată în municipiul Craiova, str. Calea București  nr. 93, prevăzută în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-eonomici şi descrierea sumară a investiţiei 
prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.512/2017. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
        INIŢIATOR, AVIZAT, 
          PRIMAR, 
     Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.  77197/2018                                                  Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 
 

RAPORT 
 

Pentru aprobarea  studiului de fezabilitate a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul 
de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin 

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale 
„Gheorghe Țițeica”, situat în municipiul Craiova, Str. Calea București  nr. 93  

 
 

Prin H.C.L. nr.512/21.12.2017 a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii  „Construcţie sală de sport” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova, fiind 
identificata ca sursa de finanțare, bugetul local al Municipiului Craiova. 

Ulterior Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 
Europene a lansat apelul de proiecte in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 10 Îmbunătătirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 
Investitiile în educatie, si  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competente si învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si 
formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii 
şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului. 

 În contextul acestei oportunități, Municipiul Craiova are in vedere solicitarea unei 
finantari nerambursabile pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din 
municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii 
Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”, iar studiul de fezabilitate al lucrărilor de investiții trebuie sa 
respecte condițiile de eligibilitate prevăzute in ghidul menționat aprobat prin Ordinul 
M.D.R.A.P.F.E.  1840/2018, Ordinul M.D.R.A.P. 4546/18.04.2018 . 

 
Pe cale de consecință, a apărut necesitatea corelării denumirii documentaţiei de 

proiectare aprobată prin HCL nr.512/21.12.2017 („Construcţie sală de sport” la Şcoala 
Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”) cu denumirea proiectului prevăzută în documentul strategic 
SIDU (Stategia Integrată de Dezvoltare Urbană) pentru Polul de Creştere Craiova 
(„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ 
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica””). De 
asemenea, condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. 
POR/10/2017/10/10.1b/7REGIUNI au fost modificate/completate printr-un corrigendum 
publicat în luna martie 2018, astfel că documentaţia a necesitat şi o corelare cu noile solicitări 
încât să fie îndeplinite condiţiile din grila de verificare tehnico-economică pentru obţinerea 
punctajului necesar pentru promovarea proiectului. 

Drept urmare,  Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” a solicitat firmei elaboratoare a 
documentatiei de proiectare corelarea acesteia cu solicitările Ghidului de accesare mentionat  
încât să fie îndeplinite condiţiile din grila de verificare tehnico-economică pentru obţinerea 
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punctajului necesar pentru promovarea proiectului. Aceasta a procedat la modificarea 
documentației, cu menţiunea că indicatorii tehnico-economici rămân nemodificaţi.  

Această documentație a primit aviz favorabil al Comisiei Tehnico Economice. 
 
 

 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,  Ordinul 
M.D.R.A.P.F.E.  1840/2018, Ordinul M.D.R.A.P. 4546/18.04.2018, propunem  spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 

1. Aprobarea Studiului de fezabilitate a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin 
construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale 
„Gheorghe Țițeica”, situat în municipiul Craiova, Str. Calea București  nr. 93, 
prevăzut în Anexa  nr.1 ce face parte integrantă din prezentul raport. 

2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico economici și descrierea succintă a 
investiției prevăzută la art. 1, conform anexei 2 care face parte integrantă din 
prezentul raport.  

3. Pe cale de consecință, încetarea efectelor H.C.L.nr.512/21.12.2017. 
 
 

   
            Director executiv,                                                      Șef Serviciu, 
                 Maria Nuţă                                                       Marian Deselnicu 

 
 
 
 

                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                  insp. Laura Georgescu 
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