
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

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

tehnico-economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – 

bloc 4– situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.8”   
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.08.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.139179/2021, raportul nr.143572/2021 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.143660/2021 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-
economici şi a descrierii succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei 
Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – bloc 4 – situat în 
municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.8”; 
   În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi art.10 alin.4 din Hotărârea 
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 succinte pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova 
– bloc 4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.8”, conform 
anexelor nr.1 şi 2 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.71/2018. 

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. 139179/06.08.2021 

                                                                                                                                                                             
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a 
devizului general pentru obiectivul de investiții „Creşterea Eficienţei Energetice în 

cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – Bloc 4 – situat în municipiul 
Craiova, str.Grigore Plesoianu, nr.8” 

 
 Obiectivul de investiții „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – Bloc 4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore 
Plesoianu, nr.8 ” este finanțat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 -2020, în 
cadrul Priorității 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, Operatiunea A. Principalul rezultat preconizat ca 
urmare a promovarii investitiilor cu scopul de a imbunatati eficienta energetica in cladirile 
rezidentiale il constituie  cresterea eficientei energetice prin economia de energie folosită, 
reducerea poluării şi scăderea consumurilor . 
 În conformitate cu Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor 
în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, aprobat prin  
Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 3801/27.07.2017, prin HCL nr.344/31.08.2017 au fost stabilite ratele 
de co-finanţare ale Municipiului Craiova şi asociaţiilor de proprietari, precum şi mecanismul 
de recuperare a sumelor plătite de catre Municipiul Craiova pentru blocurile de locuinţe 
incluse în POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea A-
Clădiri rezidențiale. 
 Conform Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 
• 60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi bugetul de stat, în proporţie de 82% F.E.D.R., respectiv 18% buget 
de stat; 

• 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Autoritatea Publică Locală şi 
Asociaţia de proprietari. 

 Municipiul Craiova are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea 
tuturor cheltuielilor aferente componentelor ce compun cererea de finanţare (cheltuieli 
eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din 
FEDR şi de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei 
asociaţii de proprietari din valoarea componentei respective (cheltuieli eligibile şi neeligibile). 
 În anul 2018 s-a încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 14180 cu S.C. 
HARD EXPERT CONSULTING S.R.L, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-
economice, faza DALI, în vederea depunerii cererii de finanțare. 
 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervemții a fost aprobată prin HCL 
Craiova  nr. 71/27.02.2018. Principalele lucrări de intervenție sunt reabilitarea termică a 
elementelor de anvelopă a clădirii și reabilitarea termică a sistemului de încălzire /a sitemului 
de furnizare a apei calde de consum, 



 

 După semnarea contractului de finanțare, având ca obiect reabilitarea a 5 blocuri de 
locuinte respectiv: S3, S4, S5, S6 și bloc 4, s-a încheiat cu S.C. HARD EXPERT 
CONSULTING S.R.L contractul de achiziție publică de servicii nr.79112/24.04.2019 având 
ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice, faza 
PT+PAC+DE și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pentru cele 5 
blocuri de locuințe. 
 Ulterior, s-a obținut autorizația de construire și s-a întocmit proiectul tehnic de 
execuție. În baza acestuia s-a organizat procedura de achiziție publică pentru atribuirea 
contractului de execuție a lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. 
Procedura de atribuire a fost anulată de patru ori, ultima având ca termen de depunere a 
ofertelor data de 17.05.2021. Precizăm că la ultimele trei proceduri, nu a fost depusă nicio 
ofertă. 
 Având în vedere că: 

• devizul general inițial s-a întocmit funcție de prețurile existente în cursul anului 2018; 
• prin HCL nr.329/26.07.2018 și contractul de finanțare Consiliul Local al Municipiului 

Craiova și-a asumat că va asigura valoarea totala a cheltuielilor neeligibile, 
cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul implementării proiectului, 
precum si resursele financiare necesare implementării optime a proiectului in 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 
respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei asociaţii de proprietari 
din valoarea proiectului; 

• art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 care statuează că  ”Devizul general întocmit la 
faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, 
respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul 
intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului 
investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar”.  

 În temeiul art.136 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem 
promovarea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – 
economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Creşterea Eficienţei 
Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – Bloc 4 – situat în 
municipiul Craiova, str.Grigore Plesoianu, nr.8”, în raport cu prețurile reale ale pieții 
(manopera, transport, materii prime) la nivelul anului 2021, și modificarea în mod 
corespunzător a HCL Craiova nr. 71/28.02.2018. 
 Conform devizului general actualizat, valoarea totală, inclusive TVA, a 
lucrărilor de intervenție pentru obietivul menționat este de :  
1.253.469,39 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1.071.706,71 lei 
 Durata totală de execuție 6 luni. 

PRIMAR, 
Lia – Olguța Vasilescu 

 
 

Pt.Director executiv, 
      Nelu Pîrvu 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr.143572/ ______ .08.2021 
 
 
                 Vizat, 
         Pt. Director Executiv D.E-F., 
                  Daniela Militaru  
        
  

                                                                                                                                                                             
RAPORT 

 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale 
din Municipiul Craiova – Bloc 4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore Plesoianu, 

nr.8” 
 
 
 
 Obiectivul de investiții „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – Bloc 4 – situat în municipiul Craiova, str.Grigore 
Plesoianu, nr.8 ” este finanțat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 -2020, în 
cadrul Priorității 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, Operatiunea A. Principalul rezultat preconizat ca 
urmare a promovarii investitiilor cu scopul de a imbunatati eficienta energetica in cladirile 
rezidentiale il constituie  cresterea eficientei energetice prin economia de energie folosită, 
reducerea poluării şi scăderea consumurilor. 
 În conformitate cu Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor 
în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, aprobat prin  
Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 3801/27.07.2017, prin HCL nr.344/31.08.2017 au fost stabilite ratele 
de co-finanţare ale Municipiului Craiova şi asociaţiilor de proprietari, precum şi mecanismul 
de recuperare a sumelor plătite de catre Municipiul Craiova pentru blocurile de locuinţe 
incluse în POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea A-
Clădiri rezidențiale. 
 Conform Ghidului, ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 
• 60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi bugetul de stat, în proporţie de 82% F.E.D.R., respectiv 18% buget 
de stat; 

• 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Autoritatea Publică Locală şi 
Asociaţia de proprietari. 

 Municipiul Craiova are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea 
tuturor cheltuielilor aferente componentelor ce compun cererea de finanţare (cheltuieli 
eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din 



 

FEDR şi de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei 
asociaţii de proprietari din valoarea componentei respective (cheltuieli eligibile şi neeligibile). 
 În anul 2018 s-a încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 14180 cu S.C. 
HARD EXPERT CONSULTING S.R.L, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-
economice, faza DALI, în vederea depunerii cererii de finanțare. 
 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervemții a fost aprobată prin HCL Craiova  
nr. 71/27.02.2018. Principalele lucrări de intervenție sunt reabilitarea termică a elementelor de 
anvelopă a clădirii și reabilitarea termică a sistemului de încălzire /a sitemului de furnizare a 
apei calde de consum, 
 După semnarea contractului de finanțare, având ca obiect reabilitarea a 5 blocuri de 
locuinte respectiv: S3, S4, S5, S6 și bloc 4, s-a încheiat cu S.C. HARD EXPERT 
CONSULTING S.R.L contractul de achiziție publică de servicii nr.79112/24.04.2019 având 
ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice, faza 
PT+PAC+DE și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pentru cele 5 
blocuri de locuințe. 
 Ulterior, s-a obținut autorizația de construire și s-a întocmit proiectul tehnic de 
execuție. În baza acestuia s-a organizat procedura de achiziție publică pentru atribuirea 
contractului de execuție a lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. 
Procedura de atribuire a fost anulată de patru ori, ultima având ca termen de depunere a 
ofertelor data de 17.05.2021. Precizăm că, la ultimele trei proceduri nu a fost depusă nicio 
ofertă.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 139155/06.08.2021 
proiectantul investiției a sesizat necesitatea actualizării indicatorilor tehnico - economici și 
devizului general, aprobate la faza DALI prin HCL nr. 71/28.02.2018, în conformitate cu  
prețurile la zi pe piața lucrărilor de construcții și modificările legislative apărute de la data 
întocmirii acesteia.  
 De asemenea, proiectantul actualizează documentația tehnică în sensul înlocuirii 
panourilor termoizolante tip sandwich, cu clasa de reactie la foc A1/ A2 – s1 – d0 cu panouri 
termoizolante tip sandwich cu clasa de reactie la foc B-s2 d0 având în vedere că cele dintâi nu 
au putut fi identificate pe piață. Potrivit anexei nr. 2 această modificare nu modifică 
indicatorii de impact aprobați inițial și asumați perin cererea de finanțare. 
 Conform devizului general actualizat, valoarea totală, inclusive TVA, a lucrărilor de 
intervenție pentru obietivul menționat este de :  
1.253.469,39 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1.071.706,71 lei 
 Durata totală de execuție 6 luni. 
 Prin Hotărârea Adunării Generale a Proprietarilor blocului 4, nr. 134 din 10.08.2021,  
s-a aprobat proiectul tehnic, valoarea contribuției Asociatiei de proprietari precum și valoarea 
noilor indicatori tehnico – economici ai obiectivului de investiție menționat.  
 În conformitate cu prevederile art. 7 alin 6 din H.G. nr. 907/2016, a fost reluată 
procedura de aprobare a documentației actualizate obținându-se avizul favorabil nr. 
140611/10.08.2021 al Comisiei Tehnico - Economice constituită la nivelul Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 Având în vedere următoarele: 



 

• devizul general inițial s-a întocmit funcție de prețurile existente în cursul anului 2018 
fiind aprobat prin H.C.L. Craiova nr. 71/28.02.2018 ; 

• dispozițiile OUG nr. 85/2018 în vigoare din data de 20 septembrie 2018, de abrogare a 
unor dispoziții legale in domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice, prin care 
se abrogă standardele de cost, coroborate cu prevederile OUG nr. 114/29.12.2018 cu 
modificările și completările ulterioare; 

• prin HCL nr.329/26.07.2018 și contractul de finanțare Consiliul Local al Municipiului 
Craiova și-a asumat că va asigura valoarea totala a cheltuielilor neeligibile, 
cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul implementării proiectului, 
precum si resursele financiare necesare implementării optime a proiectului in 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 
respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei asociaţii de proprietari 
din valoarea proiectului; 

• adresa proiectantului nr.  139155/06.08.2021; 
• Hotărârea Adunării Generale a Proprietarilor blocului 4, nr. 134 din 10. 08.2021; 
• art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 care statuează că  ”Devizul general întocmit la 

faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, 
respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul 
intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului 
investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar”; 

• avizul favorabil al Comisiei Tehnico - Economice nr. 140611/10.08.2021 ; 
• art. 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale potrivit cărora 

”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare 
se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor 
finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de 
autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile 
deliberative”. 

• investiția este o prioritate social – economică conducând la îmbunatatirea aspectului 
arhitectural al orașului concomitent cu îmbunătățirea confortului termic,  economia de 
energie, reducerea  poluării şi a costurilor la energie pentru cetățeni .  
 

 În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b și alin 4 lit d , coroborat cu  art. 196 alin 1 lit a din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016, 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, și art. 44 alin 
1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale propunem: 
 1.  aprobarea actualizării devizului general, modificării indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul 
clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – Bloc 4 – situat în municipiul Craiova, 
str. Grigore Pleșoianu, nr.8” precum și descrierea succintă a investiției, conform 
anexelor nr. 1 și 2 , care fac parte integrantă din prezentul raport; 

  



 

2.  modificarea în mod corespunzător a Anexelor 2 și 3 la  H.C.L. Craiova nr. 
71/28.02.2018. 

Pt. Director Executiv 
Nelu Pîrvu 

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

                     Pt. Şef Serviciu, 
                   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: 

  

Întocmit, 
Manager proiect, 

Dana – Mihaela Boșoteanu 
     Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi    

legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
     Data: 
     Semnătura: 

                     Asistent Manager, 
                      Monica Olteanu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi    

legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
  Data: 
  Semnătura: 
 

 
                              Manager tehnic, 
                             Marian Deselnicu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi    

legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
  Data: 
  Semnătura: 
 

                     Manager financiar, 
                      Marinela Dicianu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi    

legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
  Data: 
  Semnătura: 
 

 
                              Manager achiziții, 
                                  Teodora Dole 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi    

legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
  Data: 
  Semnătura: 
 

                      
    
     

 



















Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 143660 
 

RAPORT DE AVIZARE, 
 
 

 Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 139179/06.08.2021 
 Raportul Direcției Elaborare si Implementare Proiecte nr. 143572/2021 privind actualizarea 
indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – Bloc 4 – situat în 
municipiul Craiova, str.Grigore Plesoianu, nr.8” 
 Potrivit dispozițiilor cuprinse în contractul de finanțare nr. 3244/05.10.2018 și HCL 
nr.329/26.07.2018; 
 Văzând avizul  favorabil al Comisiei Tehnico Economice nr. 140611/10.08.2021 
 În conformitate cu prevederile: 

• art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 care statuează că  ”Devizul general întocmit la faza de 
proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la 
faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie 
existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori 
este necesar” 

• art. 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale potrivit cărora 
”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se 
asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din 
împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. 

 Potrivit  art. 129 alin. 2 lit. b și alin 4 lit d , coroborat cu  art. 196 alin 1 lit a din OUG nr.  
 57/2019 privind Codul Administrativ 
 Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

 propunerea privind 
• aprobarea actualizării devizului general, modificării indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiții „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – Bloc 4 – situat în municipiul Craiova, str. 
Grigore Pleșoianu, nr.8” precum și descrierea succintă a investiției, conform anexelor 
nr. 1 și 2 , care fac parte integrantă din raportul de specialitate; 

• modificarea în mod corespunzător a Anexelor 2 și 3 la  H.C.L. Craiova nr. 
71/28.02.2018. 

    
 
     Director Executiv,                                             Intocmit, 
             Ovidiu Mischianu                      Cons.jur. Claudia Calucică 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                       administrativ. 
                     Semnatura:                                                                 Semnatura   
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