
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea proiectului „Creşterea calităţii infrastructurii 

educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova’’ 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2019; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.91367/2019, rapoartele nr.91370/2019 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.92731/2019 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
proiectului „Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de 
Industrie Alimentară Craiova”;  
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru 
apelul aferent POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4.4 – Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare 
profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 – Cresterea 
calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de muncă aprobat prin 
Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3733/2017, cu modificările și 
completările ulterioare; 
   În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.14, 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 calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară Craiova’’, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul 
specific 4.5, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1.   

 Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 12.145.152,62 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 233.756,52 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 



  

 
 
Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din  
bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze 
toate actele necesare și contractul de finanțare, în 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. 91367/____.05.2019 

 

 

 

                                                                   

Expunere de motive 

 
 
 Având în vedere scrisoarea pentru demararea etapei contractuale a Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub nr. 89179/15.05.2019 și Ghidul solicitantului – Conditii specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul Apelui de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 
aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3733/2017, cu 
modificările și completările ulterioare, se impune aprobarea proiectului 
„Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentara, Craiova” în vederea semnării contractului de finanţare pentru acesta. 
 
 
 
 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                        Pt. Director executiv, 

                                                                 Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 

Primaria Municipiului Craiova        
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    

Nr. 91370/  .2019             

                                                                                                                       Aprobat, 

                                                                                                                        Primar, 

                                                                                                                 Mihail Genoiu 

 

 

 

 

 
                                                                                                        Pt. Director executiv D.E.F,   

                                                                                                                  Daniela Militaru                    

                                          

 

 

RAPORT 
 

privind aprobarea proiectului „Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentara, 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, Prioritatea de investitii 4.4 – Investitiile in educatie, in 

formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot 

parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 
4.5 – Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca 

 

 

 

Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operaţional Regional (POR) 

2014 – 2020 in cadrul Axei Prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatii de 

investitii 4.4 – Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru 

dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor 

de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 – Cresterea calitatii infrastructurii 

educationale relevante pentru piata fortei de munca, autoritatea locala a depus cererea de 
finanţare cu titlul „Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentara, Craiova” în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea conditiilor necesare unui proces 

educational la standarde europene si imbunatatirea accesului la educație si formare 

profesionala a elevilor din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova prin 

derularea de lucrari de interventie specifice, în vederea asigurarii unor rezultate educaționale 

mai bune în paralel cu promovarea participarii si reintegrarea parinților pe piața muncii. 

Obiectivul general sustine Obiectivul Specific 4.5 Cresterea calitații infrastructurii 

educaționale relevante pentru piața forței de munca. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Reabilitarea si dotarea corpului de cladire scoala - C16 si constructia unei noi 

cladiri cu destinatia spatiu pentru activitati de instruire practica in specialitatea Alimentatie 

Publica si Turism, apartinand Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova in scopul 

imbunatatirii conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor; 

2. Asigurarea cresterii nivelului de educație, de dezvoltarea elevilor, pentru asigurarea 

unor rezultate educationale bune in vederea integrarii pe piata muncii. 
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Proiectul de fata are 2 componente, astfel: 

I. Reabilitare corp de clădire C16 constând în: anvelopare spatiu cladire scoala, 
repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta pericol de desprindere, 

înlocuirea invelitorii de peste accesul in subsol, înlocuire tamplarie de lemn existenta la 

ferestre si usi, parchetare sali de clasa etajul 2, refacerea finisajelor interioare, amenajarea 

aleilor pietonale si acces in cladire pe cele 3 usi existente, dotare mobilier, refacerea 

accesurilor spre curtea scolii, prin montarea a doua usi de evacuare din casele de scari, 

crearea de facilitati pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces, grup sanitar pentru 

persoanele cu dizabilitati locomotorii), montarea centralei de detectie incendiu, izolarea 

termica a planseului peste subsolul neincalzit, lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire, 

înlocuirea instalației sanitare, lucrari de modernizare a instalatiei electrice a cladirii, 

montarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice (80 panouri fotovoltaice), 
dotarea cu mobilier si aparatura specifica. 

II. Desființarea corpului C17 – Moară și construirea unei atelier pentru școală. 

 

Prin adresa ADR SV Oltenia nr. 11521/15.05.2019 înregistrată la Primăria Mun. 

Craiova sub nr. 89179/15.05.2019, proiectul „Cresterea calitatii infrastructurii 

educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova”, avand codul SMIS 

128291, 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 declaratia de anagajament si cu ultima forma a bugetului 

rezultat in urma etapei de evaluare si selectie, valoarea totala a cererii de finantare 

„Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentara, Craiova” este in cuantum de 12.145.152,62 lei (inclusiv TVA) din care 

valoare totala eligibila 11.687.847,52 lei si valoare totala neeligibila de 457.305,10 lei. 

 

„Față de cele menționate,  in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din 

Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala, H.G. 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 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul 

aferent POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea 

de investiții 4.4 – Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru 

dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor 

de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 – Cresterea calitatii infrastructurii 

educationale relevante pentru piata fortei de muncă aprobat prin Ordinul ministrului delegat 

pentru fonduri europene nr. 3733/2017, cu modificările și completările ulterioare, prin 

prezentul raport, în vederea semnării contractului de finanţare şi implementării proiectului 
„Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, 

Craiova”, supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova  următoarele: 
 
1.  Se aprobă proiectul „Cresterea calitatii infrastructurii educationale la 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova” în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 

4.5, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1; 

2. Se aprobă valoarea totala a proiectului „Cresterea calitatii infrastructurii 

educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova”, in cuantum de 

12.145.152,62 lei (inclusiv TVA); 
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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 233.756,52 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 

„Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentara, Craiova”; 

4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentara, 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. 
 

 

 

           Pt. Director executiv,       Pt. Șef Birou, 

        Dana Mihaela Bosoteanu                                       Marius Chetoiu 

 

 

Vizat C.F.P., 

 
 

 

 

 

 

 

         Intocmit, 

                              insp. Alina Roșca   insp. Livia Roman  insp. Elena Petrisor            

                                                                                                                          



  

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

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 91367/2019; 

- Raportul nr. 91370/2019 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se 

supune Consiliului Local al Municipiului Craiova  aprobarea proiectului „Cresterea calitatii 
infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova” în vederea 

finanțării acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 – Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in 

formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 – Cresterea calitatii 
infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca; 

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

administratia publica locala, H.G. 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 ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3733/2017 
cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții 

specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: 

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4. 4.4 – Investitiile in 
educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si 

invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, 
Obiectivul Specific 4.5 – Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru 

piata fortei de munca, 

- 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 hotarâri privind aprobarea proiectului  „Cresterea calitatii 
infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova”. 

 

 
 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                     consilier juridic 

                                                                                                       Claudia Calucica 
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