
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor 

publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova” si a cheltuielilor 

aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de 
evaluare tehnica si financiara, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de Investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B-Clădiri publice 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.148049/2018, rapoartele nr.148053/2018 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.148294/2018 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova 
aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie 
Victor Babeș Craiova” si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a 
bugetului rezultat in urma etapei de evaluare tehnica si financiara, Programul Operational 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B-Clădiri publice;  
 În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârea de Guvern nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate 
a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 şi Ghidul 
solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu 
titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, anexă la Ordinul vice prim-ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale și administrației publice nr.4438/02.04.2018; 
   În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.3, 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 proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”, în vederea finanțării 



  

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte 
POR/2018/3/3.1/B/2/SV. 

  Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 20.688.226,98 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 300.701,00 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din  Bugetul de venituri și cheltuieli 
al Municipiului Craiova. 

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

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, Mihail GENOIU, să semneze 
toate actele necesare și contractul de finantare in numele Municipiului 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. 

 
 

 
 

 
                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

   



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 148049/      .09.2018 

 

 

                                                                                        

Expunere de motive 

 
 

 

 In vederea contractarii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 

Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B - Clădiri rezidențiale, in conformitate cu Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, aprobat prin 
Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 4438/02.04.2018, data fiind Scrisoarea pentru 

demararea etapei precontractuale, propun aprobarea proiectului mai sus mentionat.  

 

 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

                                                                                                                              

                                                                               

 
                                                                                                                      D.E.I.P., 

                                                                                                 Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr. 148053/     .09.2018               
                                                                                                                                  Aprobat, 
                                                                                                                         Primar, 
                                                                                                                   Mihail Genoiu 
 
 
 
                                                                                                                        Director executiv D.E.F,   
                                                                                                                                 Lucia Stefan                    
                                          
 

RAPORT 
 

privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova 

aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș 
Craiova” si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de 
evaluare tehnica si financiara, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri 

publice. 
 
 

 Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi 
contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de 
Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice etc.), la realizarea 
obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, 
respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării 
statelor membre ale UE.   
          Prin Programul Operaţional Regional (POR), in cadrul Priorității de Investiții 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, au fost finanţate investiţii 
pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale.       

Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor publice din mediul urban și rural, deținute (aflate în proprietate publică sau în 
administrare) de entitățile eligibile și ocupate (în care își desfășoară activitatea) de aceleași entități eligibile 
care le dețin și/sau de alte entități publice decât cele care le dețin, dar care se încadrează în categoria 
autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale, și care sunt clădiri de interes şi 
utilitate publică, civile (în care utilizatorul principal este omul) (cu excepția celor industriale).  

Obiectivul general al proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 
Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor 
Babeș Craiova” vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova 
apartinand sectorului Sanatate, prin derularea de lucrari de interventie specifice, pentru imbunatatirea 
performantelor energetice a două cladiri din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova (corpul C3 -Clădire Pavilion contagiosi II si corpul C4 - Clădire 
pavilion boli infectioase I (Corp A+B+C+D)). 

 Obiectivul general sustine Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in 
cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri publice. 

 Obiectivele  specifice ale proiectului  sunt urmatoarele:  
1. Reabilitarea termica a 2 corpuri de cladire apartinand Spitalului Clinic de Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse 
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conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera. Prin implementarea proiectului se vor 
obtine cladiri eficiente energetic usor de administrat, care sa asigure un climat interior corespunzator in 
ceea ce priveste calitatea aerului, confortul termic, vizual si acustic atat pentru pacienti si apartinatori, cat si 
pentru cadrele medicale ce isi desfasoara activitatea in cadrul structurii de sanatate.  
2. Imbunatatirea confortului termic in 2 cladiri apartanand Spitalului Clinic de Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova prin realizarea unor lucrari de eficientizare energetica a acestora. 
 

Având în vedere oportunitatea oferită de POR in cadrul Priorității de Investiții 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, autoritatea locala a depus 
cererea de finanţare cu titlul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova 

aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș 

Craiova” în cadrul apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV. 
La depunerea cererii au fost încărcate documentaţii de proiectare, faza DALI, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 222/31.05.2018 privind aprobarea Documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiții menționat mai sus, situat în municipiul 
Craiova, Calea București nr.64. 

Proiectul propus spre finantare este in conformitate cu politicile si strategiile europene si nationale, 
punand in practica masuri menite sa imbunatateasca conditiile de igiena si confort termic interior, să 
amelioreze aspectul urbanistic al localitatilor, sa reduca pierderile de caldura si consumurile energetice si, 
nu in ultimul rand, sa imbunatateasca ocuparea fortei de munca prin crearea de noi locuri de munca 
temporare. 

Obiectivul proiectului propus la finantare raspunde obiectivului general al Strategiei Energiei a 
României pentru perioada 2007-2020, obiectiv ce consta in satisfacerea necesarului de energie atât în 
prezent, cât şi pe termen mediu si lung, la un pret cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă 
şi unui standard de viaţă civilizat, in conditii de calitate, siguranţă in alimentare, cu respectarea principiilor 
dezvoltarii durabile. 

Proiectul de fata este inclus in PAED Craiova, al carui obiectiv general este reducerea consumului 
final de energie din surse convenţionale si a emisiilor CO2 generate, prin îmbunătăţirea eficienţei 
energetice şi valorificarea durabilă a surselor de energie regenerabilă. 

Judeţul Dolj dispune de cea mai extinsă şi diversificată reţea de unităţi medicale publice şi private 
din regiunea Sud - Vest, impulsionată de statutul municipiului Craiova de centru universitar cu tradiţie în 
domeniu. În intervalul 2010-2016, se observă o dinamică accentuată a sectorului privat de servicii 
medicale, concretizat în deschiderea de noi farmacii, laboratoare medicale, cabinete medicale de 
specialitate şi generaliste, cabinete stomatologice, policlinici şi chiar clinici. Acestea au compensat declinul 
sectorului public de sănătate, confruntat cu o subfinanţare cronică, ce afectează calitatea serviciilor 
furnizate pacienţilor. Cu toate acestea, sectorul public încă reuneşte cele mai importante unităţi medicale 
din judeţ, precum spitalele, serviciile medicale de urgenţă, de sănătate mintală, de medicină legală, 
transfuzia sanguină, asistenţa medico-socială etc. Unităţile spitaliceşti din judeţul Dolj joacă deja un rol de 
deservire cu anumite specialităţi a întregii populaţii a regiunii Sud-Vest Oltenia, în număr de peste 2 
milioane de persoane. În pofida investiţiilor substanţiale susţinute de la bugetul CJ şi al UAT, acestea au o 
capacitate insuficientă, o dotare preponderent învechită şi se confruntă cu un deficit de personal medical, 
astfel încât unele urgenţe grave trebuie dirijate către alte unităţi specializate din ţară, mai ales din 
Bucureşti. 

In conformitate cu prevederile Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 si ale Ordinului 
323/2011 - clasificarea spitalelor in functie de competenta, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova a fost clasificat in categoria IIM (categoria a 2-a 
monospecialitate), fiind singurul spital din regiune cu specialitati de pneumoftiziologie si boli infectioase. 
In cadrul acestuia isi desfasoara activitatea un numar de 456 persoane, din care: 270 personal medical, 102 
personal auxiliar, 84 personal tesa, muncitori, deservire. 

Avand in vedere anii de punere in functiune a celor 2 corpuri de cladire ce fac obiectul proiectului, 
respectiv corpul C3 -Clădire Pavilion contagiosi II  anul 1959 si corpul C4 - Clădire pavilion boli 
infectioase I (Corp A+B+C+D) anul 1980, acestea necesita interventii, in principal, pentru cresterea 
eficientei energetice in vederea diminuarii consumurilor energetice si introducerea de sisteme alternative de 
producere a energiei. 

Principalele tipuri de lucrari propuse prin proiect sunt: Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 
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cm polistiren expandat pentru corpul C3 si Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm vata minerala 
bazaltica si apoi placare cu fibrociment pentru corpul C4, Inlocuirea tamplariei existente din PVC mai 
veche de 6 ani, precum si a tampariei de metal, cu o tamplarie noua, termoizolanta, inlocuirea conductelor 
de distributie apa calda menajera si apa rece si izolarea acestora, inlocuirea crpurilor de iluminat actuale cu 
corpuri echipate cu surse de lumina cu LED, montarea de sisteme alternative de energie , si anume : 
panouri solare pentru aport la prepararea apei calde menajere si panouri fotovoltaice pentru economii 
importante in iluminatul interior, refaceri finisaje interioare pe zonele de interventie, lucrari conexe la 
acoperis, lucrari masuri ISU, demontare si remontare aparate de aer conditionat, instalatie detectie 
incendiu, instalatii electrice (schimbare circuite) si instalatie de impamantare, reparatii trotuar perimetral, 
instalatie apa rece, instalatii curenti slabi. 

In ambele cladiri ale spitalului vizate de proiect, se desfasoara numai activitati de servicii medicale 
si functioneza in regim de ocupare permanent, 24 h din 24, 7 zile din 7, pe tot parcursul anului. 

Prin adresa ADR SV Oltenia nr. 24431/17.09.2018 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu 
nr. 147389/17.09.2018, proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 
Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor 
Babeș Craiova”, avand codul SMIS 123264, a fost selectat pentru finantare si a fost demarata etapa 
precontractuala. 

Municipiul Craiova are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor 
cheltuielilor aferente cererii de finanţare (cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a 
maxim 98% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat. 

Astfel, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie, 
valoarea totala a cererii de finantare „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 

Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie 
Victor Babeș Craiova” este in cuantum de 20.688.226,98 lei (inclusiv TVA) din care valoare totala 
eligibila 15.035.050,21 lei si valoare totala neeligibila de 5.653.176,77 lei. 

Având în vedere obligativitatea respectării termenului stabilit prin adresa ADR SV Oltenia nr. 
24431/17.09.2018 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 147389/17.09.2018, pentru 
îndeplinirea obligației menționate apreciem, că se impune adoptarea de urgență de către consiliul local a 
unei hotărâri în acest sens. 

Fata de cele expuse,  in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din Legea nr. 
215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/29.06. 
2006 privind finantele publice locale, Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 şi Ghidul solicitantului 
– Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul 
POR/2018/3/3.1/B/2/SV, anexă la Ordinul vice prim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 
administrației publice nr. 4438/02.04.2018: 

Prin prezentul raport, în vederea semnării contractului de finanţare şi implementării 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând 
sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”,  
supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova  următoarele: 

 
1.  Se aprobă proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova 
aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș 
Craiova” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV; 
 
2. Se aprobă valoarea totala a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 
Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”, in cuantum de 20.688.226,98 lei (inclusiv TVA); 
 
3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 300.701,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”; 
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4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creşterea 
eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”, pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din  Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova. 
 
5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, Mihail GENOIU, să semneze toate actele necesare și 
contractul de finantare in numele Municipiului Craiova. 
 
 
 
                     DEIP, 
        Dana Mihaela Bosoteanu                                     Birou Management Financiar, 

                   Marius Chetoiu 
 
 
 

                  Vizat CFP, 
           Sabina Smarandache 

 
 

 
 

Intocmit, 
                            insp. Alina Roșca                insp. Alisa Grigorie            insp. Ramona Zegheanu                                                 
                                                                                                                    
 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 148294/        .09.2018   

 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 148053/   .09.2018  întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care 

se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei 

energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”, a valorii totale a acestuia, a contribuției 

proprii în proiect a Municipiului Craiova, a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului, asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în 

vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, 

Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV 

- în conformitate cu cu art. 36 din Legea 215/2001 republicata privind administratia publica 

locala, Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 399/27.05.2015 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu 

modificările și completările ulterioare, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, aprobat prin Ordinul 

MDRAPFE nr. 4438/02.04.2018 ; 

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 

 

 

           AVIZĂM FAVORABIL 

 

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte pentru adoptarea, de către Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, a unei hotarâri privind aprobarea proiectului proiectului  „Creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”, a valorii totale a acestuia, a contribuției 

proprii în proiect, a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului, asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte 
POR/2018/3/3.1/B/2/SV. 

 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                   consilier juridic 

                                                                                                  Dana Mihaela Boșoteanu 
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