
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor 

tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „ Cresterea 
eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand 

sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5”   
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.08.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.138243/2021, raportul nr.143877/2021 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.144392/2021 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-
economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „ Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului 
Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5”; 
   În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi 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; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările; 

 
 

      HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „ Cresterea 
eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand 
sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa 
nr. 5”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.410/2018. 

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,                   SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU                    Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr.  138243/05.08.2021 
 

                                                                                                                                                                             
Referat de aprobare 

 
privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
“Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand 

sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5” 

  
      In cadrul proiectului “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 

Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” 
inclusiv Creșa nr. 5” finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 
prioritara 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, a fost intocmita 
documentatia tehnica faza DALI, in urma careia a rezultat o valoare a investitiei de 
3.828.229,47 lei (inclusiv TVA).  

Prin HCL nr. 410/27.09.2018 au fost aprobate Documentatia de avizare a lucrarilor de 
interventii si principalii indicatori tehnico-economici ai investiției. 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) la Gradinița ”Piticot”, 
inclusiv Creșa nr. 5  a fost intocmita de catre HARD EXPERT CONSULTING, in baza 
Contractului de prestari servicii nr. 119089/26.07.2018 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. 

Prin HCL nr. 5/08.01.2019 a fost aprobat proiectul „Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu 
program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5”, valoarea totală a proiectului în cuantum 
de 3.828.229,47 lei (inclusiv TVA), contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova 
(constând în achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
proprie în sumă de 331.871,26 lei, ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului), 
precum și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
optime a proiectului. 

În conformitate cu activitățile proiectului, prevăzute în cererea de finanțare, după 
încheierea contractului de finanțare a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de 
elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+PAC+DE, care s-a finalizat cu 
încheierea contractului de servicii nr. 19826/ 03.02.2020 cu ALMER PROIECT SRL. 

In urma intocmirii documentatiei de proiectare - faza Proiect pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire (PAC), a rezultat o crestere a valorii investitiei de la 
3.828.229,47 lei (inclusiv TVA) - la faza DALI, la 4.569.694,38 lei (inclusiv TVA) la faza PAC, 
respectiv o majorare a valorii cu 19,37%. 

Diferența față de valoarea aprobată la faza DALI provine conform situatiei 
comparative DALI-PT transmisa de proiectantul ALMER PROIECT SRL, din aplicarea 
prevederilor OUG nr. 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, actualizarea preturilor pentru materiale, lucrari suplimentare 



 

impuse de respectarea normelor de securitate la incediu, etc. 
 
 

 Astfel, în vederea implementarii proiectului, propunem inscrierea pe ordinea de 
zi a sedintei ordinare din data de 26.08.2021 a proiectului de hotarare privind 
aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului sus-
menționat. 

                                                                      
                                                                           PRIMAR, 
                                                              Lia-Olguța Vasilescu 
 

 

           Pt. Director Executiv 
                               Nelu Pîrvu                                                           
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr. 143877/ 17 .08.2021               
 
                                                                                                                                            

 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea modificării principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului  
„Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand 

sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5”  
 
 
 

Municipiul Craiova implementează proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice 
din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” 
inclusiv Creșa nr. 5, în 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.  

Legislația Europeană, prin Directiva pentru Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD 2010/31/ 
EU) și Directiva pentru Energia Regenerabilă (RED, Directiva 2009/28/EC), cere statelor membre să 
dezvolte politici ambițioase în sectorul clădirilor. Elaborarea de politici integrate inteligente pentru 
asigurarea tranziției către clădiri aproape zero-energie (nZEB), precum și pentru promovarea surselor 
regenerabile pentru încălzirea și răcirea în clădiri (RES-H/C) va fi un element decisiv în atingerea 
obiectivelor ambițioase de reducere a consumului de energie și a emisiilor de carbon în sectorul clădirilor. 
În Europa, atingerea acestor obiective presupune în special renovarea clădirilor existente la standarde 
înalte de performanța energetică, astfel că investiția propusă a se realiza raspunde legislației europene in 
domeniu. 

Sistemul de învățământ românesc a trecut prin reforme importante în ultimele decenii, cu toate că 
există importante acțiuni nefinalizate. România a înregistrat o ușoară creștere în domeniul îngrijirii si 
educației timpurii a copiilor cu vârste între 3 si 6 ani, rata brută a înscrierilor crescând de la 78,4% în 
2011-2012 la 83,4% in 2016. 

La nivelul Municipiului Craiova exista 26 de locații în care sunt organizate activitățile dedicate 
preșcolarilor. Dintre acestea, 7 locații găzduiesc 2 forme de învățământ (antepreșcolar si preșcolar). 
Creșele își desfașoară activitatea în baza unor protocoale de predare-primire încheiate între Primăria 
Municipiului Craiova și fiecare gradiniță si creșă în parte. Clădirile publice în care se desfășoară 
activitățile pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar sunt edificate în perioada 1974-1978, iar în 
decursul timpului, de la punerea în exploatare a construcțiilor, au fost executate numai lucrări de 
amenajare care nu au afectat structura de rezistență, lucrări de întreținere și reparații curente, clădirile 
nefiind reabilitate din punct de vedere termic, impunandu-se, astfel, investiții în creșterea eficienței 
energetice la nivelul acestor clădiri. În toate aceste clădiri în care se desfășoară numai activități sociale 
(invățământ/educație), regimul de ocupare este semipermanent (12h/24, 5z/7, min 8 luni/an), activitatea 
desfășurându-se între 6.30 - 19.00. 

Vechimea clădirilor și instalațiilor acestora, deficiențele din faza de concepție, execuție sau 
exploatare, exigențele sporite actuale privind confortul și performanța energetică, nivelul necorespunzător 
al protecției termice, „scurgerile” de energie către exteriorul clădirii - vizibile în infrarosu, ne determină 
să constatăm că, la acest moment, există un potențial ridicat de reducere a consumului de energie 
convențională prin reabilitarea termică a clădirilor publice, potențial care poate crește semnificativ în 
cazul modernizării energetice a acestora. 

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice va conduce la reducerea consumului de energie, 
având ca rezultat final reducerea emisiilor cu efect de sera. 
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Proiectul de față se incadrează în Planul de acțiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane 
Craiova (PAED), Domeniul strategic „Clădiri publice”, Axa Prioritară 2: Creșterea eficienței energetice 
în clădiri publice, Obiectiv Specific 1: Îmbunatățirea performanței energetice a clădirilor publice prin 
modernizarea energetică sustenabilă a anvelopei și sistemelor tehnice ale acestora; Axa Prioritară 3: 
Creșterea producției și a distribuției de energie obținută din surse regenerabile de energie în cladiri și 
instalații publice, Obiectiv Specific 1: Creșterea capacității instalate, modernizarea surselor de căldură și 
distribuției energiei termice și/sau electrice bazate pe surse regenerabile de energie (eolian, fotovoltaic, 
termosolar, geotermal, biomasa) și face parte din Anexa 6.1. Lista proiectelor prioritare din sectorul 
Educație, Municipiul Craiova, pozitia 6. 

Clădirea Gradiniței ”Piticot”, inclusiv Creșa nr. 5 a fost construită în anul 1978, fiind încadrată în 
categoria Clădiri destinate învăţământului sau asimilate acestora, având ca funcțiune gradiniță si creșă.  

Principalele tipuri de lucrări propuse prin proiect sunt: reabilitarea termică a elementelor de 
anvelopă a clădirii; reabilitarea termică a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum 
propriu; instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru 
asigurarea calității aerului interior; reabilitarea/modernizarea instalatiilor de iluminat in cladire. 

Prin HCL nr. 410/27.09.2018, au fost aprobate Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, 
principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a investiției.  

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la Gradinița ”Piticot”, inclusiv Creșa 
nr. 5 a fost intocmită de către SC HARD EXPERT CONSULTING SRL, in baza Contractului de prestari 
servicii nr. 119089/26.07.2018 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. 

Prin HCL nr. 5/08.01.2019 a fost aprobat proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit 
”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5”, valoarea totală a proiectului în cuantum de 3.828.229,47 lei (inclusiv 
TVA), contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova (constând în achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția proprie în sumă de 331.871,26 lei, ce reprezintă 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului), precum și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării optime a proiectului. 

În data de 04.04.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4084, între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și UAT Municipiul Craiova, în calitate de 
Beneficiar. 

Valoarea totală a contractului de finanțare, așa cum este menționat mai sus, este in cuantum de 
3.828.229,48 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totala eligibila este de 3.567.712,47 lei si valoarea 
totala neeligibila este de 260.517,01 lei. 

În conformitate cu activitățile proiectului, prevăzute în cererea de finanțare, după încheierea 
contractului de finanțare a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentatiei 
tehnico-economice, faza PT+PAC+DE, care s-a finalizat cu încheierea contractului de servicii nr. 19826/ 
03.02.2020 cu ALMER PROIECT SRL. 

In urma intocmirii documentatiei de proiectare - faza Proiect pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construire (PAC), a rezultat o crestere a valorii investitiei de la 3.828.229,47 lei (inclusiv 
TVA) - la faza DALI, la 4.569.694,38 lei (inclusiv TVA) la faza PAC, respectiv o majorare a valorii cu 
19,37%. 

Pentru justificarea diferenței de valoare intre documentatia intocmită la faza faza DALI si cea 
intocmită la faza PAC, respectiv 741.464,91 lei, proiectantul a intocmit o situație comparativă, din care 
mentionam: 

 
1.      Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopare a clădirii. 

Proiectantul justifica astfel: 
„Creșterea valorii este datorată supraînălțării ATIC-ului existent și operațiilor de modernizare 

survenite asupra acestuia. De asemenea, actualizarea prețului cu manopera conform OUG 114/2018 și 
creșterea prețurilor materialelor au contribuit la creșterea valorii lucrărilor de reabilitare termică”. 
 
2. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire /a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum. 
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Proiectantul justifica astfel: 
”Creșterea valorii este datorata suplimentării cu vane electrice controlate de BMS, in conformitate 

cu solicitarile ISU Dolj. De asemenea, o parte din lucrarile de la capitolul 4.1.3 au fost relocate in cadrul 
capitolului 4.1.2.pentru o corelare cat mai buna intre listele de cantitati”. 

 
3.      Instalarea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare  naturala, ventilare 
mecanica.  

    Proiectantul justifica astfel: 
    ”In urma efectuarii antemasuratorilor la faza de proiect tehnic au rezultat preturile si cantitatile ce 

se vor executa in teren. Preturile au fost actualizate in conformitate cu OUG 114/2018” 
 
4.      Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri. 

    Proiectantul justifica astfel: 
    ”Cresterea valorii este datorata necesității montarii unui tablou electric si suplimentării cu iluminat 

de urgenta conform solicitarilor ISU Dolj, precum si actualizării pretului cu manopera conform OUG 
114/2018 si cresterii pretului materialelor. Toate acestea au contribuit la cresterea valorii lucrarilor de 
reabilitare a instalatiilor de iluminat” . 

 
5.      Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului. 

Proiectantul justifica astfel: 
”Cresterea valorii se datoreaza masurilor impuse de ISU Dolj pentru conformitatea la normele 

existente si anume: 
- proiectarea de usi si ferestre antifoc; 
- container pompe; 
- rezervor incendiu; 
- proiectarea unui grup de pompare cu 3 pompe; 
- scara de incendiu  exterioara si realizarea de goluri pentru scara de incendiu. 

De asemenea, actualizarea pretului cu manopera conform OUG 114/2018 si cresterea pretului 
materialelor au contribuit la cresterea valorii lucrarilor conexe care contribuie la implementarea 
proiectului. 

O parte din lucrarile de la capitolul 4.2 si 4.3 au fost relocate in cadrul capitolului 4.1.6.pentru o 
corelare cat mai buna intre listele de cantitati”. 

Facem precizarea că, în data de 02.04.2019, ADR SV Oltenia a transmis Municipiului Craiova 
adresa nr. 8149, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 65709/03.04.2019, prin care ne 
solicita următoarele: 

”In conformitate cu prevederile instructiunii AMPOR nr. 112/08.03.2019 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 şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene.” 

 
 Precizăm că art.71 - (1) din OUG nr. 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 prevede următoarele: ”Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 
ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, 
pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”.  
 Întrucât, la data primirii acestei solicitări din partea ADR SV Oltenia, contractul de finanțare 
pentru proiectul de față era deja încheiat, această modificare s-a impus a fi realizată odata cu întocmirea 
documentației tehnico-economice faza PT. 
 

Potrivit HG. 907/2016 privind privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice: 
” Art. 7 
(6) În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină 
modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale 

act:255574%2056618689
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indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare 
refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de 
aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 
500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 Art. 9 
(1) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentație tehnico-economică, similară 
studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, 
după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției. 
(2) În cazul obiectivelor a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, componenta 
tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru 
realizarea investiției, la faza proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile art. 12 alin (1). 
 
Art. 12 
(1) Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, 
după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobată(ă) în cadrul studiului de 
fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții: componenta tehnologică a soluției 
tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului 
d einvestiți, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor 
tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire/desființare.” 
 
  Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 129, alin. (2) lit. b și d, coroborat cu 
alin. (4) lit. d și alin. (7) lit. a, art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Hotarârea nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice prin prezentul raport, în vederea implementării 
proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand 
sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5”, supunem 
aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 
1. Actualizarea Devizului general întocmit la faza DALI aprobat prin HCL nr. 410/27.09.2018, conform 

Anexei 1 care face parte integrantă din prezentul raport; 
  

2. Modificarea principalilor indicatori tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției „Cresterea 
eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - 
Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5”, conform Anexelor 2 și 3 care fac 
parte integrantă din prezentul raport; 
  

3. Modificarea, în mod corespunzător, a anexelor 2 și 3 la HCL nr. 410/27.09.2018. 
 

 
 
 

Pt. Director Executiv 
Nelu Pîrvu 

     Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi    
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

     Data: 
     Semnătura: 

 Pt. Şef Serviciu PPD, 
Adriana Motocu 

   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 
 

 
 
                   Pt. Şef Birou Manag. Fin., 
                     Marius Cristian Chetoiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi     
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 
 
 



5 
 

 
                             
                              Întocmit,                                                                               Întocmit, 
                        Manager proiect,                                                   Asistent manager,                 
                           Alin Glăvan                                                             Alina Roșca          
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                                                                   
realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial             realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial                 
                                             
 Data: __________________                                              Data:__________________ 
 
 Semnatura:_____________                                              Semnatura:_____________   
 
 
 
                              Întocmit,                                                                               Întocmit, 
      Manager financiar,                                                          Manager tehnic, 
                        Ramona Zegheanu                                              Alexandru Popa          
 Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,              Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                                                                   
 realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial           realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial                                             
 Data: __________________                                              Data:__________________ 
 
 Semnatura:_____________                                              Semnatura:_____________   
 
 
 
                            Întocmit,                                                                                 Întocmit,                                                                                          
                Responsabil comunicare,                                                            Responsabil achizitii,                                                                
                       Claudia Calucică                                                        Monica Culcea 
  Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,            Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                                                  
  realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial       realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial                                      
     
  Data: __________________                                             Data: __________________ 
       
  Semnatura:_____________                                                  Semnatura:_____________ 
 
 
 
       
               
 
                        
            
 








































	1proiect
	MUNICIPIULUI CRAIOVA
	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
	HOTĂRÂREA NR._____


	2Referat aprobare 
	MUNICIPIUL CRAIOVA
	Directia Elaborare si Implementare Proiecte
	Nr.  138243/05.08.2021

	3Raport 
	4Anexa 1 la HCL
	5Anexa 2 la HCL
	6Anexa 3 la HCL
	7raport avizare
	8Situatie comparativa

