
MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                              PROIECT  
                                                                       

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

nr.127/2015 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George 

Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria” 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2015; 
  Având în vedere raportul nr.165758/2015 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.127/2015 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic 
„George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”;      
 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenta; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborat cu alin. 4 lit. a şi alin.6 lit.a, pct.1, 
art.45 alin.2 lit.a, 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 majorarea contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George Bibescu” 

Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectul POSDRU/175/2.1/S/150619 
„Practica Teoria”, de la 14.017,25 lei, la 14.059, 89 lei. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.127/2015 referitoare la aprobarea 
finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a 
contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova, în calitate 
de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico-Financiară şi Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 
va vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

 
            INIŢIATOR,  AVIZAT, 
               PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
   Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr. 165758 / 2015                                  Se aprobă, 

                                                                                                                  Primar, 
                                                                                                                 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

 
                     Director executiv, 
              Nicolae Pascu 

 
 

 
 

RAPORT 
privind modificarea HCL nr. 127/26.03.2015 pentru 

aprobarea finanţării din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Craiova  
a contribuţiei proprii aferentă proiectului „Practica Teoria” 

în cadrul căruia Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova este partener 
 
 

Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova este partener în cadrul proiectului 
POSDRU/175/2.1/ S/150619 „Practica Teoria”, conform contractului de finanţare încheiat între OI 
POSDRU, Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului  Profesional şi Tehnic şi Asociaţia 
Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie, proiect ce se va derula în perioada 11 februarie 2015 – 11 
decembrie 2015. 

Partenerii în cadrul proiectului sunt: 
- Asociaţia Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie Tg Jiu – lider de parteneriat; 
- Asociaţia Liceul Teoretic Hyperion Bucureşti; 
- Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu” Bucureşti; 
- Liceul Teoretic „Ion Barbu” Bucureşti; 
- Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova. 
Proiectul „Practica Teoria” are ca obiectiv facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a 

elevilor şi absolvenţilor de liceu, prin dobândirea de competenţe-cheie care să-i ajute la o rapidă 
integrare pe piaţa muncii. Proiectul urmăreşte, de asemenea, colaborarea cu mediul economic real în 
vederea creşterii competitivităţii pregătirii elevilor/viitorilor absolvenţi de liceu pentru accederea pe 
piaţa muncii, ceea ce va contribui, în ultimă instanţă, la atenuarea disparităţilor dintre sistemul 
educaţional naţional şi piaţa muncii din România şi UE. 
 Proiectul subscrie Strategiei Europene de Ocupare, susţinută de Liniile Directoare Integrate 
pentru Creştere Economică şi Ocupare, ce se reflectă în Planul Naţional de Reformă 2014, şi contribuie 
la realizarea priorităţii „Creşterea gradului de ocupare şi a ratei de participare pe piaţa muncii”, prin 
facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a elevilor de la toate filierele de învăţământ liceal. 
 Conform contractului de finanţare încheiat pentru implementarea proiectului 
POSDRU/175/2.1/S/ 150619 „Practica Teoria”, Acordului de parteneriat nr.1/11.02.2015 încheiat între 
Asociaţia Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie şi ceilalţi parteneri în cadrul proiectului, Anexei 2 la 
contractul de finanţare – Bugetul proiectului şi Detalierii Bugetului proiectului pentru toţi partenerii, 
valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.711.340,84 lei, din care 5.597.114,02 lei reprezintă 
finanţare nerambursabilă şi 114.226,82 lei contribuţia proprie a celor 5 parteneri la realizarea 
proiectului.  
 Prin adresa nr. 1090/05.03.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
36775/05.03. 2015, Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova a solicitat sprijinul Consiliului Local 



al Municipiului Craiova pentru susţinerea financiară a sumei de 14.017,25 lei, necesară pentru 
asigurarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/S/150619 „Practica Teoria”. 
 Drept urmare, a fost emisă HCL nr. 127/26.03.2015, prin care s-a aprobat finanţarea din 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova a sumei de 14.017,25 lei, reprezentând 
contribuţia proprie a Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova în cadrul proiectului 
POSDRU/175/2.1/S/150619 „Practica Teoria”. 

Prin adresa nr. 3969/13.10.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
153853/15.10. 2015, Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova menţionează că, prin Acordul de 
parteneriat, anexă 2 a cererii de finanţare înregistrată cu nr. 104/09.06.2015, i s-a stabilit, în calitate de 
partener 4, o cotă de cofinanţare în sumă de 14.059,89 lei şi solicită modificarea HCL nr. 
127/26.03.2015, respectiv majorarea sumei de 14.017,25 lei stabilită iniţial cu 42,64 lei, respectiv 
suportarea din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova a sumei de 14.059,89 lei. 

Precizam ca Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova este unitate de invatamant 
subordonata Consiliului Local al Municipiului Craiova si finantata integral din bugetul local. 

Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele beneficiarilor care au 
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a 
proiectelor proprii precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din 
bugetele acestora”. 

 
 Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea 215/2001 

a administraţiei publice locale republicata, art. 6 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară 
a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, art. 19 din Legea nr. 
273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul 
raport propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova majorarea sumei de 
14.017,25 lei finanţată din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova conform HCL 
nr.127/ 26.03. 2015 cu suma de 42,64 lei, întreaga sumă, respectiv 14.059,89 lei, reprezentând 
contribuţia proprie a Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în 
cadrul proiectului POSDRU/175/ 2.1/S/150619 „Practica Teoria”. 

 
 

Director Executiv, 
Larisa Flori 

 
 
 
 

 
      Cons. jur.,                                                                  Şef Birou,  
. Dana Bosoteanu                              Oana Rădulescu 

  
 
 
 
 

                                                         Intocmit,  
                                               Insp. Ramona Zegheanu  

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                 
                                                                       

           HOTĂRÂREA NR. 127 
privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova, în 
calitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria” 

 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015; 
  Având în vedere raportul nr.46431/2015 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea finanţării din bugetul de venituri 
şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic 
„George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria” 

şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
112 şi 113/2015;      
 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenta; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborat cu alin. 4 lit. a şi alin.6 lit.a, pct.1, 
art.45 alin.2 lit.a, 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 finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
a sumei de 14.017,25 lei, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic 
„George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului 
POSDRU/175/2.1/S/150619 „Practica Teoria”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico – Financiară şi Liceul Tehnologic „George Bibescu” 
Craiova va vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
          Mihail GENOIU 

  PT.SECRETAR, 
Ovidiu MISCHIANU 
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