
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  
 PROIECT 

         
HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.333/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu 

Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”-
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. 

Nicolae Titulescu nr. 40 
 
 

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

28.03.2019; 

          Având în vedere expunerea de motive nr.58061/2019, rapoartele nr.58081/2019 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.58397/2019 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.333/2018 referitoare la aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare 
rampa gunoi (colectare selectiva)”-Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat 
în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată, 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 şi Ordinului Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.4501/2018 pentru aprobarea Ghidul 
Solicitantului si Ordinul nr. 4815/11.05.2018 de modificare a Ghidului Solicitantului - 
Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR 
nr.4815/11.05.2018; 
          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 descrierea sumară a obiectivului de investiții „Reabilitare Corp C1 - 

Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi 
(colectare selectiva)” - Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în 
municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se  modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.333/2018, după cum urmează: 

 
 

a) anexa cu privire la Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu Pavilion A, extindere 
cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectivă)”-Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae 
Titulescu nr. 40, devine anexa nr.1. 

b)  se  completează cu anexa nr.2, având forma prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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. 58061/25.03.2019 

 

 

                                                                   

Expunere de motive 
 
 
 
 Având în vedere solicitarea de clarificări a Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud – Vest Oltenia înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
numărul 57282/25.03.2019, ca urmare a verificării de către AM POR a 
documentaţiei de proiectare și Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare 
a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 – InvestiŃii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naŃional, 
regional şi local, reducând inegalităŃile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăŃirea accesului la serviciile  sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la 
serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1,  Operaţiunea A – 
Ambulatorii, aprobat prin Ordinul 4501/11.04.2018 cu modificarile si completarile 
ulterioare, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 333/2018 pentru 
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reabilitare Corp 
C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi 
(colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, situat în 
municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu  nr. 40  în sensul completării acesteia cu 
articolul referitor la aprobarea Anexei privind descrierea sumară a investiţiei 
propusă a fi realizată prin proiectul cu același titlu. 
 
 
 
 

                                             PRIMAR,                                                                              

                                        Mihail Genoiu   

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                        Pt. Director executiv, 
                                                                 Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr. 58081/  .03.2019                                             

   Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 
 
 

RAPORT 
 

pentru modificarea H.C.L. nr. 333/26.07.2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Corp C1  - Ambulatoriu 

Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul 
Clinic Municipal Filantropia Craiova, în sensul completării cu  Anexa privind descrierea 

sumară a obiectivului de investiții  
 

 
Prin H.C.L. nr. 333/26.07.2018 a fost aprobată documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare corp C1Ambulatoriu adulţi pavilion A” -Spitalul 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, actualizată în vederea accesării de fonduri europene 
nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de 
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, 
Operațiunea A – Ambulatorii, aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P nr. 4501/11.04.2018 cu modificările și 
completările ulterioare. 

După ce a fost evaluat de organismul intermediul ADR SV Oltenia și declarat conform din 
punct de vedere administrativ și tehnico – financiar, proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 30/31.01.2019. Valoarea totala a proiectului este de 11.134.246,93 lei inclusiv TVA, iar 
contributia proprie in proiect a Municipiului Craiova este de 647.513,04 lei reprezentand: 214.014,98 
lei contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului și  433.498,06 lei contributia la cheltuielile 
neeligibile ale proiectului. 

Astfel, proiectul „Reabilitare corp C1 Ambulatoriu adulţi pavilion A” - Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova, 
bd. Nicolae Titulescu  nr. 40 a intrat în etapa de contractare, fiind verificat de către Autoritatea de 
Management pentru POR. 

Ca urmare a verificării de către AM POR a documentației proiectului, s-au solicitat de către 
ADR SV Oltenia clarificări prin adresa nr. 7220/22.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr. 57282/25.03.2019, între care se solicită ca hotărârea de aprobare a documentației și a 
indicatorilor tehnico – economici să fie urmată de anexa privind descrierea sumară a investiției 
propusă a fi realizată prin proiect. 

În acest sens, proiectantul de specialitate care a elaborat documentația, S.C. RAY 
CONSULTING S.R.L., a întocmit anexa privind descrierea sumară a investiției. 

Justificăm urgenta adoptării prezentei hotărâri, peste ordinea de zi a sedinței ordinare din luna 
martie 2019, prin faptul că adresa ADR Sud Vest Oltenia pentru solicitare de clarificări a fost 
înregistrată la autoritatea locală în data de 25.03.2019, cu termen de răspuns în data de 27.03.2019. 

 
Față de cele prezentate mai sus, 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 
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ulterioare, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice, Ordinul MDRAP nr. 
4501/2018 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului si Ordinul nr. 4815/11.05.2018 de modificare a 
Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 333/26.07.2018 în sensul completării cu următorul articol: 
 

• Aprobarea Anexei privind descrierea sumară a obiectivului de investiții 
„Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si 
amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” - Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40, 
conform Anexei ce face parte integrantă din prezentul raport. 

 
   

Pt. Director Executiv, 

Dana Mihaela Boșoteanu 

 

 

 

Întocmit, 

insp. Alisa Grigorie      insp. Roxana Pîrșoi       insp. Elena Petrișor 

 







  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. Nr. 58397/26.03.2019 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 58081/2019 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se 
supune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificării H.C.L. nr. 333/26.07.2018 de 

aprobare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare Corp C1  - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi 

(colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, în vederea finanțării acestuia in 

cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 

culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a 

celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii. 

 
- in conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicata privind 

administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 273/29.06.2006 privind finantele 

publice locale, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri 

publice, HG nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in 
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala,Fondul social 

european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Ordinul viceprim- ministrului , ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice nr. 
4501/2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului cu modificările și completările 

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

 

           AVIZĂM FAVORABIL 

 

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte privind adoptarea de către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova a unei hotărâri pentru modificarea H.C.L. nr. 333/26.07.2018 privind 

aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 

Corp C1  - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare 
selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, în sensul completării cu  Anexa privind 
descrierea sumară a obiectivului de investiții „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, 
extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” - Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40, 
conform Anexei ce face parte integrantă din  raportul de specialitate. 
 

 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                     consilier juridic 

                                                                                               Dana Mihaela Boșoteanu 



Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Rezultate asteptate

Context

Justificare

Grup tintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Descriere tehnică a proiectului

Descrierea produsului

Impact fin. UE asupra proiectului

Maturitatea proiectului

Indicatori prestabiliti

Plan de achizitii

Secţiunea a fost deblocată.

Resurse umane implicate
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Resurse materiale implicate

Activităti previzionate

Buget - Activităti si cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Rezultate

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Câmp de interventie

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Formă de finantare

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Tip teritoriu

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Obiectiv tematic

Secţiunea a fost deblocată.

Graficul de rambursare

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

1
.

In conformitate cu prevederile instructiunii AMPOR nr. 112/07.03.2019 publicata pe site-ul www.inforegio.ro, va solicitam
actualizarea estimarilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizitiilor efectuate/care urmeaza a fi efectuate, a devizului general,
luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice şi a unor
masuri fiscal-bugetare, modificarea şl completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Actualizarea bugetului proiectului şi/sau a celorlalte documente relevante în baza prevederilor ar 71 din OUG 114/2018 privind instituirea
unor masuri în domeniul investitiilor publice şi a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene, nu trebuie sa încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibila si/sau valoarea totala a proiectelor. Actualizarea
respectiva se realizeaza in limitele  criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile in cauza putându-se încadra la sectiunea de cheltuieli
eligibile in limita criteriilor din ghidul specific aplicabil. In cazul In care acest lucru nu este posibil proiectul devine neeligibil.
Va rugam sa aveti în vedere ca informatiile care se vor actualiza în urma raspunsului la solicitarea de clarificari, sa fie corelate cu datele
incluse în cadrul celorlalte sectiuni si anexe ale cererii de finantare (Ex: cerere de finantare, macheta de analiza financiara, documentatie
tehnico-economica, declaratii, hotarari, formulare, anexa 4-grafic-, etc);
2
.

Va rugam ca Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, sa fie urmata de
anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect(anexa la HCL nr. 333/26.07.2018 incarcata in MY SMIS o
reprezinta DALI, iar nu o descrierea sumară a investiţiei propuse).
Vă rugăm să redenumiţi fişierele incluse în răspunsul la solicitarea de clarificari prin introducerea la sfarşitul denumirii fişierului a
cuvântului RCTR si a datei in care raspundeti,  în vederea identificării rapide a noilor documente incarcate in MySMIS.
Va rugam sa incarcati documentele pana la data de 27.03.2019, ora 16:30.
Dorim sa va informam asupra faptului ca, în cazul în care nu ne furnizaţi clarificările solicitate în termenul de mai sus, sau clarificările
transmise sunt incomplete sau nesatisfăcătoare, cererea de finanţare poate fi respinsă.
Va rugam ca inainte de a raspunde la solicitarea de clarificari sa studiati manualul de utilizare MySmis, sectiunea de contractare, link:
https://portal.smis.fonduri-ue.ro/sites/MFE/own/dtics/Shared%20Documents/Proceduri/MySMIS2014/BO/Aprilie%202017/Manual%20de%
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20utilizare%20MySMIS2014_FrontOffice.docx
Persoana de contact din partea OI ADR Sud – Vest Oltenia este doamna Eliana Badeanu, telefon 0251.411.869, e-mail: eliana.
badeanu@adroltenia.ro.

Cu stimă,
Director General ADR SV Oltenia,
Marilena Bogheanu

Aprobat,
Monica Botea, Sef OI
P O R

Avizat
,Cătălin Catană, Sef Departament ESC si AT POR

Verificat,
Mona Cîrstea, Sef Comp. Contractare POR

Intocmit
,Cornelia Badici,
Consilier juridic/Ofiter Contractare POR

Semnatura:

Badici Cornelia
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