
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT 
 

                HOTĂRÂREA NR._______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.49/2020 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație 
prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul 

Craiova - Grădinița cu  program prelungit Ion Creangă” 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.10.2021; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.179693/2021, raportul nr.186116/2021 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.186846/2021 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.49/2020 
referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  program 
prelungit Ion Creangă”;  
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele 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, Ghidului Solicitantului - 
Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/4/2017/4.4/4.4/1, aprobat prin  Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 3732/31.07.2017, cu 
modificarile și completările ulterioare; 

  În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.a, art.139, 
alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
                                                       HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.49/2020, după cum urmează: 

  Art.2. se modifică şi va avea urmărorul conţinut: 
„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea accesului la educație prin  
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova – 
Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă”,  în cuantum de 6.681.278,40 lei 
(inclusiv TVA); 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.49/2020 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 
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MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr.   179693/ 08.10.2021                                                                                                                                           

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 49/14.02.2020 referitoare la aprobarea proiectului “Creşterea accesului la 

educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova 
– Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă”                  

                                           
                                                           
            Proiectul “Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților 
de învățământ din Municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Ion Creanga” este 
finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020,  în cadrul Priorității de Investiții 4.4 - 
Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobandirea de 
competente și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare, Obiectivul Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului 
sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. 
  
 În conformitate cu Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în 
cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/4/2017/4.4/4.4/1, aprobat prin  Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 
3732/31.07.2017 cu modifcarile și completările ulterioare, prin HCL nr.49/14.02.2020 s-a aprobat 
valoarea totală a proiectului, în cuantum de 4.850.745,51 lei, inclusiv TVA precum și 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 93.929,56 lei,  
reprezentând cofinanțarea proiectului.   
 Prin HCL nr.49/14.02.2020 și contractul de finanțare Consiliul Local al Municipiului 
Craiova și-a asumat că va asigura valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, cheltuielile conexe ce 
vor apărea în timpul implementării proiectului, precum si toate resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
eligibile din instrumente structurale. 
  
 Având în vedere: 

 - diferențele de valoare rezultate ca urmare a actualizării valorii indicatorilor tehnico – 
economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții  ce intră în componența proiectului 
respectiv, ˝Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de 
învățământ din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă˝; 

 - prevederile art. 3 alin. (3) din contractul de finanțare nr.5555 / 17.06.2020  ˝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˝; 
 - HCL nr.49/14.02.2020 și contractul de finanțare prin care Consiliul Local al Municipiului 
Craiova și-a asumat că va asigura valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, cheltuielile conexe ce 
vor apărea în timpul implementării proiectului, precum si toate resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
eligibile din instrumente structural; 
 
 În vederea implementarii proiectului și atingerii obiectivelor acestuia, în temeiul 
art.136 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem promovarea proiectului de 
hotărâre privind modificarea valorii totale a proiectului și, pe cale de consecință modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 49/14.02.2020 referitoare la 
aprobarea proiectului “Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii 



 2

unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Ion 
Creanga” astfel: 

 
 1.Valoarea totală a proiectului ˝Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova – Grădiniţa cu program 
prelungit Ion Creanga” este în cuantum de 6.681.278,40 lei (inclusiv TVA). 
 
   
 

PRIMAR, 

Lia – Olguța Vasilescu 

 

 
      Pt. Director Executiv 

                                             Nelu Pîrvu 
         
 

Pt.Sef Birou 
Marius Chetoiu 

                                                                                                                   
                                                                   

 
                                                      
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                              Vizat, 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte  Pt.Director Executiv D.E-F  
Nr. 186116 / 19 .10.2021                                                                Daniela Militaru 

 
             RAPORT 

 privind  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
49/14.02.2020 referitoare la aprobarea proiectului “Creşterea accesului la educație prin  

îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova – 
Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă”                  

 
          Proiectul ˝Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților 
de învățământ din Municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă˝ este 
finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020,  în cadrul Priorității de Investiții 4.4 
- Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobandirea de 
competente și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare, Obiectivul Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării 
accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de 
muncă. 

 În conformitate cu Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor 
în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/4/2017/4.4/4.4/1, aprobat prin  Ordinul 
M.D.R.A.P.F.E. 3732/31.07.2017 cu modifcarile și completările ulterioare, prin HCL 
nr.49/14.02.2020 s-a aprobat valoarea totală a proiectului, în cuantum de 4.850.745,51 lei, 
inclusiv TVA precum și 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 93.929,56 lei,  

 De asemenea, prin HCL nr.49/14.02.2020 și contractul de finanțare Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și-a asumat că va asigura valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, 
cheltuielile conexe ce vor apărea în timpul implementării proiectului, precum si toate 
resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

 Având în vedere: 
 - dispozițiile art.  10 alin. 4 lit b din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 ”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, dar în mod obligatoriu la data solicitării 
autorizaţiei de construire”;   
 - diferențele de valoare rezultate ca urmare a actualizării valorii indicatorilor tehnico – 
economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Creşterea accesului la 
educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova – 



 

Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă”, în cuantum de 1.830.532,89 lei cu TVA- 
cheltuieli neeligibile conform contractului de finanțare; 
 - prevederile art. 3 alin. (3) din contractul de finanțare nr. 5555 / 17.06.2020  - ˝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˝; 
 - HCL nr.49/14.02.2020 și contractul de finanțare nr. 5555 / 17.06.2020  prin care 
autoritatea locală și-a asumat că va asigura valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, 
cheltuielile conexe ce vor apărea în timpul implementării proiectului, precum si toate 
resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.; 
 - 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”. 
 Pentru implementarea proiectului și atingerea obiectivelor acestuia, 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. 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
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 , Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/4/2017/4.4/4.4/1, 
aprobat prin  Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 3732/31.07.2017 cu modificarile și completările 
ulterioare, Contractul de finanțare nr.  5555/ 17.06.2020 propunem: 

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
49/14.02.2020 referitoare la aprobarea proiectului “Creşterea accesului la educație prin  
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova – 
Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă” după cum urmează:  

 - Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut: ” Se aprobă valoarea totală a 
proiectului “Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii 
unităților de învățământ din Municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Ion 
Creangă” ,  în cuantum de 6.681.278,40 lei (inclusiv TVA). 

2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
49/14.02.2020  rămân nemodificate.      

                                                                                                                                                                        

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, 
                       Silvia Gionea 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi    

legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
  Data: 
  Semnătura: 
 

 

                              Manager tehnic, 
                                Livia Roman 
   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: 
 

 
 
 
Vizat C.F.P., 



 

 

   VIZAT CFP., 

 



Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ
Nr.  186846/20.10.2021

RAPORT DE AVIZARE,

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr.179693/ 08.10.2021;
Raportul  Direcției  Elaborare  si  Implementare  Proiecte nr. 186116/19.10.2021  privind

modificarea Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului  Craiova nr.  49/14.02.2020 referitoare la
aprobarea proiectului  “Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților
de învățământ din Municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă”;              

Potrivit  dispozițiilor  cuprinse în  contractul  de finanțare nr.  5555/17.06.2020 și  HCL nr..
49/14.02.2020;

În conformitate cu prevederile 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.  44 alin 1 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele 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 ,  Ghidul Solicitantului  -  Condiții  specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/4/2017/4.4/4.4/1, aprobat prin  Ordinul M.D.R.A.P.F.E.
3732/31.07.2017,  obligațiilor asumate prin contractul de finanțare nr. 5555/17.06.2020;

Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,
          

 

                                        

AVIZĂM FAVORABIL

propunerea  Direcției  Elaborare  si  Implementare  Proiecte  privind modificarea  Hotărârii
Consiliului  Local al  Municipiului  Craiova nr.  49/14.02.2020 referitoare la  aprobarea proiectului
“Creşterea  accesului  la  educație  prin  îmbunătățirea  infrastructurii  unităților  de  învățământ  din
Municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă”.
   

    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



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         
 

    HOTĂRÂREA NR.49 
privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin 

îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova 
- Grădinița cu  program prelungit Ion Creangă”   

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 14.02.2020; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.21668/2020, raportul nr.21689/2020 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.23798/2020 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  program 
prelungit Ion Creangă” și avizele nr.72/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, 
Prognoze şi Administrarea domeniului, nr.78/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, 
Sănătate, Culte, Tineret şi Sport şi nr.80/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie 
Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;  
 În conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr.399/27.05.2015 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finanțate prin 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de 
coeziune 2014-2020, cu modificările și completarile ulterioare, Ghidul Solicitantului - 
Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 4 - 
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in 
educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandire a de competente 
si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si 
formare, Obiectivul Specific 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii 
accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei 
de munca, aprobat prin Ordinul 3732/31.07.2017 cu modificările și completările 
ulterioare; 
   În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.a, art.139, 
alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.Se aprobă proiectul „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 

infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  
program prelungit Ion Creangă”,  în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de 
investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1. 

  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 4.850.745,51 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 93.929,56 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova 
a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
în condiții optime a proiectului. 

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor 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 şi contractul de finanţare. 

  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. 

 
 
 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL, 

Stelian BĂRĂGAN Nicoleta MIULESCU 
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