
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program 

prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr.3” 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.09.2018; 

          Având în vedere expunerea de motive nr.150668/2018, rapoartele nr.150766/2018 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.151701/2018 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand 
sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa 
nr.3”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului 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,  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii 
finantate din fonduri publice și Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, aprobat prin 
Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 4438/02.04.2018; 
          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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 
Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Floare 
Albastră” inclusiv Creșa nr.3”, situate în municipiul Craiova, str. Tineretului, nr. 
28, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă,  prevăzută în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a 
investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



  

 
 
Art.3. 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, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 
 

  
  
  

 



 

 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 150668/      .09.2018 

 

 

 

                                                                                        

Expunere de motive 

 

 
 

 In vederea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor 
publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație -Gradinița cu program prelungit 

”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr.3” 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, propun aprobarea 
Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții sus-menționat. 

 

 

 

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. 150766/24.09.2018                                                                                                   Aprobat, 

                                                                                                                                          Primar, 
                                      Mihail Genoiu 
 

 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii  
pentru obiectivul de investiții “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 

Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Floare 
Albastră” inclusiv Creșa nr.3”, situată în municipiul Craiova, Str. Tineretului nr.28, pentru 

depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă 
  

 
        Avand in vedere oportunitatea oferita 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 publice, Apel de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV, Primaria Municipiului 

Craiova intentioneaza sa solicite finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul: “Cresterea 

eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - 
Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr.3”.  

          In vederea achizitiei serviciilor de proiectare: expertiză tehnică + audit energetic +  documentatii 
avize si acorduri, studiu luminotehnic, studiu privind posibilitatea montării/ utilizării unor sisteme 

alternative de producere a energiei, studiu topografic și orice alt studiu necesar întocmirii documentației 

de proiectare + DALI a fost intocmita Tema de proiectare nr. 64424/2018 si Nota conceptuala nr. 
64429/2018. 

    Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) la Gradinița cu program prelungit 
”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3 a fost intocmita de catre S.C. HARD EXPERT CONSULTING 

SRL, in baza Contractului de achiziție publică de servicii nr. 128606/13.08.2018 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. 

Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte 
cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 4438/02. 04.2018, stipuleaza 

ca si conditie obligatorie aceea ca, la cererea de finantare, sa fie anexata Hotararea Consiliului Local de 

aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, care trebuie să includă și descrierea sumara a 
investiției propuse a fi realizată prin proiect.        

            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, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din 
fonduri publice și Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor 

de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 4438/02.04.2018, 
prin prezentul raport supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova  umătoarele: 

 

       1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 
“Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului 

Educație - Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr.3”, situat în municipiul 
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Craiova, Str. Tineretului nr. 28 în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevazută 
în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezentul raport. 

      2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și descrierea sumara a investiției prevăzută 
la art. 1, conform anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din prezentul raport.         

      

 
 

 
 

                      DEIP,                                                                         Pt. Sef serviciu, 

         Dana Mihaela Bosoteanu                                                     Cristiana Ghitalau 
 

 
 

 

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

  

 

 

                                                                                                        
 

                                                                                  

 

 

                                                                           

 

 
 

 
 

 
 

 



























































































































































































































  

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

 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 150766/24.09.2018  întocmit de Direcția Elaborare și Implementare 
Proiecte prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiții “Cresterea 

eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului 

Educație -  Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr.3”, situată în 
municipiul Craiova, Str. Tineretului nr.28, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 

nerambursabilă 
- în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) 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 apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, aprobat 
prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 4438/02.04.2018; 

-    Avizul Comisiei Tehnico – Economice de Avizare nr…………….. 
- 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 Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiții “Cresterea eficientei energetice 

a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație -  Gradinița cu 

program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr.3”, situată în municipiul Craiova, Str. 
Tineretului nr.28, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă, conform anexei 
ce face parte integrantă din raportul de specialitate. 

 
 
 
 
 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                consilier juridic 

                                                                                               Dana Mihaela Boșoteanu 
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