
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „ Creșterea accesului la educație prin 
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-

Grădinița cu program prelungit Phoenix”   
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.179130/2021, raportul nr.186118/2021 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.186853/2021 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 

infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădinița cu program 

prelungit Phoenix”; 
   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 și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Creșterea accesului la educație prin 

îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-

Grădinița cu program prelungit Phoenix”, 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.1 si  nr.2 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.539/2018. 

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 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr. 179130 / 08 .10.2021 

 
                                                                                                                       

Referat de aprobare 
 

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici si actualizarea devizului general 
pentru obiectivul de investiții “Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii 

unitatilor de invatamant din Municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Phoenix ” 
  

Obiectivul de investiții ˝Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii 
unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Phoenix ˝ este 
finanțat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 -2020, în cadrul Priorității de Investiții 4.4 - 
Investitiile în educatie, în formare, inclusiv în formare profesionala pentru dobandire a de competente si 
invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie și formare, Obiectivul 
Specific 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie 
și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. 
 Acesta face obiectul Contactului de finanțare nr.  5449 încheiat în data de 18.05.2020  între 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Municipiul Craiova în calitate de Beneficiar. 

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea 
infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova, prin derularea de lucrări de intervenţie 
specifice, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor preşcolarilor în cadrul Grădiniţei 
cu Program Prelungit Phoenix - Craiova. 

 Proiectul îşi propune 2 obiective specifice care contribuie în mod efectiv la atingerea obiectivului 
general al proiectului și anume:  
 1. Reabilitarea şi dotarea corpului de clădire aparţinând Grădiniţei cu Program Prelungit Phoenix 
în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a procesului educativ precum şi a bunăstării elevilor; 
          2. Asigurarea creşterii nivelului de educaţie, de dezvoltare timpurie a copiilor, pentru construirea 
de abilităţi sociale şi capacităţi de integrare socială. 

Prin HCL nr. 539/20.12.2018 a fost aprobată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 
pentru obiectivul de investitii Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor 
de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Phoenix. 

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 
documentației tehnico-economice, faza PT+DE+AC, care s-a finalizat cu încheierea contractului de 
prestări servicii nr. 186740/17.12.2020 cu SC TOTAL BUSINESS LAND SRL – lider si IPCT 
Instalatii.  

Ulterior, s-a întocmit documentația PAC în vederea obținerii autorizatiei de construire. În urma 
elaborării acesteia se constată o modificare a devizului general întocmit la faza DALI și a indicatorilor 
tehnico – economici aprobați de către autoritatea deliberativă prin hotărârea mai sus menționată.  

 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, sunt următorii: 
1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 6.699.404,54 lei din care  
construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA 19%:   4.144.236,69 lei; 



 

2. valoarea totală a lucrărilor de intervenție fără TVA – total   5.635.868,12  lei din care construcții-
montaj (C+M) fără TVA:  3.482.551,83 lei. 
 Durata de execuție este de 6 luni. 
 Creșterea valorii obiectivului de investiții fată de valoarea estimată la faza DALI este  justificată 
de către proiectantul general prin faptul că valoarea lucrărilor a fost actualizată dat fiind faptul că la 
momentul elaborări documentației faza DALI s-au folosit standarde de cost în vigoare la data respectivă 
și au fost respectate solicitările impuse de obținerea avizului ISU. Totodată, se arată că, în vederea 
implementării proiectului au fost optimizate costurile prin raportare la preturile pieței.  

Având în vedere că: 
1. devizul general inițial s-a întocmit în funcție de prețurile existente în cursul anului 2018; 
2. actualizarea estimărilor bugetare aprobate prin HCL nr. 50/2020 s-a realizat luând în considerare 

exclusiv prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018; 
3. 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; 

4. prin HCL nr.50/14.02.2020 și contractul de finanțare Consiliul Local al Municipiului Craiova și-
a asumat că va asigura valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, cheltuielile suplimentare 
(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; 

5. 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 accesului la educație prin  îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program 
prelungit Phoenix” și modificarea în mod corespunzător a HCL Craiova nr. 539/20.12.2018. 

                                      

PRIMAR, 
Lia-Olguța Vasilescu 

 

Pt.Director Executiv 
Nelu Pirvu 

 
 

Pt.Birou 
Marius Chetoiu 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr.  186118 / 19 .10.2021 
 
 
 
 
      RAPORT  
 
 
 privind modificarea indicatorilor tehnico - economici și actualizarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții ˝Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program 

prelungit Phoenix 
 

 Obiectivul de investiții ˝Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program 
prelungit Phoenix˝ este finanțat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 -2020, în 
cadrul Priorității de Investiții 4.4 - Investitiile în educatie, în formare, inclusiv în formare 
profesionala pentru dobandire a de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educatie și formare, Obiectivul Specific 4.4 - Cresterea 
calitatii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea 
participării părinților pe piața forței de muncă. 
 Acesta face obiectul Contactului de finanțare nr.  5449 încheiat în data de 18.05.2020  
între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Municipiul Craiova în 
calitate de Beneficiar. 
 Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea accesului la educatie prin 
imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova, prin derularea 
de lucrari de interventie specifice, pentru imbunatatirea conditiilor de desfasurare a 
activitatilor prescolarilor in cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Phoenix – Craiova. 
 Proiectul îşi propune 2 obiective specifice care contribuie în mod efectiv la atingerea 
obiectivului general al proiectului și anume:  
 1.Reabilitarea si dotarea corpului de cladire apartinand Gradinitei cu Program 
Prelungit Phoenix in scopul imbunatatirii conditiilor de desfasurare a procesului educativ 
precum si a bunastarii elevilor 

2. Asigurarea cresterii nivelului de educatie, de dezvoltare timpurie a copiilor, pentru 
construirea de abilitati sociale si capacitati de integrare socială.  

in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru implementarea  proiectului 
Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de 
invatamant din Municipiul Craiova - Gradinita cu  program prelungit Phoenix, proiect 
al carui obiect vizează creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii 
unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova, prin derularea de lucrări de intervenţie 
specifice, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor preşcolarilor în cadrul 



 

Grădiniţei cu Program Prelungit Phoenix – Craiova , a fost elaborata si  D.A..L.I. pentru 
obiectivul de investitii. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 539/20.12.2018, s-a 
aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul menționat. 

 După semnarea contractului de finanțare, s-a încheiat cu SC TOTAL BUSINESS 
LAND SRL – lider si IPCT Instalatii. Contractul de achiziție publică de servicii nr. 
186740/17.12.2020 având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a documentației 
tehnico-economice, faza PT+PAC+DE și a serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului. 
 Ulterior, s-a întocmit documentația PAC în vederea obținerii autorizatiei de construire. 
În urma elaborării acesteia se constată o modificare a devizului general întocmit la faza DALI 
și a indicatorilor tehnico – economici aprobați de către autoritatea deliberativă prin hotărârea 
mai sus menționată.  
 Conform devizului general actualizat, principalii indicatori tehnico-economici ai 
investiției, sunt următorii: 
1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 6.699.404,54 lei din care  
construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA 19%:   4.144.236,69 lei; 
2. valoarea totală a lucrărilor de intervenție fără TVA – total   5.635.868,12  lei din care 
construcții-montaj (C+M) fără TVA:  3.482.551,83 lei. 
 Durata de execuție este de 6 luni. 
 Creșterea valorii obiectivului de investiții fată de valoarea estimată la faza DALI este  
justificată de către proiectantul general prin faptul că valoarea lucrărilor a fost actualizată dat 
fiind faptul că la momentul elaborări documentației faza DALI s-au folosit standarde de cost 
în vigoare la data respectivă și au fost respectate solicitările impuse de obținerea avizului ISU. 
Totodată, se arată că, în vederea implementării proiectului au fost optimizate costurile prin 
raportare la preturile pieței.  

 Facem precizarea că actualizarea estimărilor bugetare aprobate prin HCL nr. 
539/20.12.2018 s-au realizat luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din OUG nr. 
114/2018, conform solicitărilor AMPOR formulate în etapa de contractare.  
 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. 
186024/19.10.2021 al Comisiei Tehnico - Economice constituită la nivelul Primăriei 
Municipiului Craiova.  
  
Având în vedere : 
 

 prevederile art.7 alin.6 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016:” 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 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 ; 



 

 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”;   

 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; 

 documentația PAC elaborată de SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în temeiul 
Contractului de achiziție publică de servicii nr. 186740/17.12.2020 și justificarea 
acestuia ; 

 Avizul favorabil nr. 186024/19.10.2021 al Comisiei Tehnico - Economice 
constituită la nivelul Primăriei Municipiului Craiova. 

 HCL nr. 50/14.02.2020  și contractul de finanțare, prin care Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și-a asumat că va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, cheltuielile suplimentare (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”. 

 investiția este o prioritate social – economică conducând la imbunatatirea 
conditiilor de desfasurare a procesului educativ,  asigurarea cresterii nivelului de 
educatie, de dezvoltare timpurie a copiilor și reducerea poluării 

 
 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. 7 alin 6 și 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 și modificarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții “Creşterea accesului la educație prin 
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – 
Grădiniţa cu program prelungit Phoenix” conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte 
integrantă din prezentul raport; 
  
 



 

2. modificarea în mod corespunzător a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.539/2018 și completarea cu Anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezentul raport. 

                                                                                                                             
 

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, 
Nuta Maria 

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

     Data: 
     Semnătura: 

                    Asistent Manager, 
                      Militaru Daniela 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 

şi    legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 

                              Manager tehnic, 
                             Roman Livia 
   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, 
                             Mioara Păduraru 
   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.  186853/20.10.2021

RAPORT DE AVIZARE,

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 179130/ 08.10.2021
Raportul  Direcției  Elaborare  si  Implementare  Proiecte nr.  186118/19.10.2021  privind

modificarea indicatorilor tehnico - economici și actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiții ”Creşterea accesului la educație prin  îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ
din municipiul Craiova – Grădiniţa cu program prelungit Phoenix”;
         Dispozițiile cuprinse în contractul de finanțare nr. 5449/18.05.2020 și HCL nr.50/14.02.2020;
          Văzând avizul  favorabil al Comisiei Tehnico Economice nr. 186024/19.10.2021

În conformitate cu prevederile:
� art.  10  alin.  (4)  lit  b  din  Hotărârea  Guvernului  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 dar în mod obligatoriu ...b) la data

solicitării autorizației de construire”;

� 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 O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
        Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
          

AVIZĂM FAVORABIL

Propunerea privind:
1.  aprobarea  actualizării  devizului  general  și  modificarea indicatorilor  tehnico  –

economici pentru obiectivul de investiții “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea
infrastructurii  unităților  de  învățământ  din  municipiul  Craiova  –  Grădiniţa  cu  program
prelungit  Phoenix” conform Anexelor nr.  1  și  2,  care fac parte integrantă din raportul  de
specialitate;

2.  modificarea în mod corespunzător a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului  Craiova  nr. 539/20.12.2018  și  completarea cu  Anexa  nr.  1  care  face  parte
integrantă din raportul de specialitate.
   

    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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