
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT 
 
 

                HOTĂRÂREA NR._______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2019 

referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor 
publice din Municipiul Craiova aparținând 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.138266/2021, raportul nr.143887/2021 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.144398/2021 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 5/2019 
referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice 
din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program 
prelungit „Piticot”, inclusiv Creșa nr. 5”;  
 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/29.06.2006 
privind finantele publice locale, Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operationale, cu modificarile si completarile ulterioare şi art.7 alin.1 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 ; 

  În temeiul art.129 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.5/2019, după cum urmează: 
a) Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 

„Valoarea totală a proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu 
program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5” este în cuantum de 
4.569.694,38 lei (inclusiv TVA)”; 

b) Art.3. se modifică şi se completează cu un nou alineat, şi va avea următorul 
conţinut: 

„(1) Se aprobă cofinantarea eligibila a beneficiarului UAT Municipiul 
Craiova, în sumă de 71.354,26 lei, reprezentând 2% din valoarea tutror 
cheltuielilor eligibile ale proiectului”; 



  

(2) Municipiul Craiova va asigura valoarea totala a cheltuielilor neeligibile și a 
cheltuielilor conexe ce vor aparea în timpul implementarii proiectului 
prevăzut la art. 1.” 

Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.5/2019 rămân nemodificate. 

Art.3.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 GENERAL, 

       Lia-Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 
 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr.  138266/05.08.2021 
 

                                                                                                                                                                             
Referat de aprobare 

 
privind aprobarea modificarii valorii totale a proiectului “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 valorii totale a proiectului. 

                                                                      
                                                                           PRIMAR, 
                                                              Lia-Olguța Vasilescu 
 

 

           Pt. Director Executiv 
                               Nelu Pîrvu                                                           
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr. 143887/ 17.08 .2021                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                             Vizat, 
                                                                                                                          Pt. Director executiv D.E.-F., 
                                   Daniela Militaru  
 
               
 

RAPORT 
 

privind aprobarea modificării valorii totale a 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.  

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 Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, 
principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a investiției. 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) la Gradinița ”Piticot”, inclusiv Creșa nr. 
5  a fost intocmita de catre 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 SC ALMER PROIECT SRL. 
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Urmare elaborarii documentatiei, și în conformitate cu art. 7 alin 6 și art. 10 alin 4 din HG 
907/2016, a fost intocmit Devizul general - faza Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire (PAC), cu o valoare totală de 4.569.694,38 lei (inclusiv TVA)  

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din contractul de finanţare sus-menţionat: ”În cazul în 
care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, 
diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”. 

Astfel, valoarea totala a proiectului rezultata in urma elaborarii documentatiei la faza PAC,  in suma 
de 4.569.694,38 lei (inclusiv TVA) se compune din: 
- valoare eligibilă - 3.567.712,47 lei (conform contract finanțare); 
- valoare neeligibilă - 1.001.981,91 lei (alcătuită din 260.517,01 lei cheltuieli neeligibile conform 

contractului de finanțare și 741.464,91 lei, reprezentând diferenta între valoarea proiectului aprobată 
inițial și cea rezultată la faza PAC). 

In cadrul prezentului apel de proiecte, cota de cofinantare din partea Uniunii Europene este de 85% 
din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), 
respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta cota de cofinantare din bugetul 
de stat (BS). Pentru proiectele depuse in cadrul prezentului apel cofinantarea din partea solicitantului este 
de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Drept urmare, valoarea totala a proiectului, 4.569.694,38  lei (inclusiv TVA), va fi asigurata astfel: 
- 3.032.555,60 lei - valoare eligibila nerambursabila din FEDR; 
-    463.802,61 lei - valoare eligibila nerambursabila din bugetul national; 
-      71.354,26 lei - valoarea cofinantării eligibile a beneficiarului UAT Municipiul Craiova; 
- 1.001.981,91 lei - valoarea neeligiblă inclusiv TVA. 

Având în vedere cele menționate mai sus, valoarea de 741.464,91 lei, reprezentând diferenta între 
valoarea proiectului aprobată inițial și cea rezultată la faza PAC reprezintă cheltuieli neeligibile (necesare 
implementării optime a proiectului) care, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare nr. 4084/ 
04.04.2019 și ale HCL nr. 5/08.01.2019, trebuie achitate din Bugetul de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Craiova. 

 
Având în vedere noua valoare a proiectului şi în conformitate cu art. 129, alin. (2) lit. b și d, 

coroborat cu alin (4) lit. a și d, alin. (7) lit.a, art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și art. 7 alin (1) din O.U.G. nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
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. Modificarea art. 2 din HCL nr. 5/2019, după cum urmează: Valoarea totală a proiectului „Cresterea 
eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - 
Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5” este in cuantum de 4.569.694,38 lei 
(inclusiv TVA); 
 
2. Modificarea art. 3 din HCL nr. 5/2019, care va avea următorul conținut:  
 ”Se aprobă cofinantarea eligibila a beneficiarului UAT Municipiul Craiova, în sumă de 71.354,26 lei, 
reprezentând 2% din valoarea tutror cheltuielilor eligibile ale proiectului.” 
 
3. Se modifică, prin completare, art. 3 din HCL nr. 5/2019, care va avea următorul conținut: 

”Municipiul Craiova va asigura valoarea totala a cheltuielilor neeligibile și a cheltuielilor conexe ce vor 
aparea în timpul implementarii proiectului prevăzut la art. 1.” 
 
4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 5/08.01.2019 rămân neschimbate. 
 

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

                                             
     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 oficia l                 

                                             
     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:_____________ 
 
 
 
       
              Vizat CFP, 
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