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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                              PROIECT     


                                


           HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind prelungirea contractului de finanţare nr.3516/29.10.2012, pentru proiectul 


“Business Center Sud Craiova”, până la data de 30.10.2016 
 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 
  Având în vedere raportul nr.118258/2016 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de 
finanţare nr.3516/29.10.2012, pentru proiectul “Business Center Sud Craiova”, până la 
data de 30.10.2016;      
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate 
prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului 
2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa 
prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, domeniul 
major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de 
locuinţe”, cu modificările si completările ulterioare şi Instrucţiunii nr.146/17.06.2016 
emise de Autoritatea de Management POR; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborat cu alin. 4 lit. d şi alin.6 lit.a, pct.11, 
art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală;  
 
 


HOTĂRĂŞTE: 
 
 


Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de finanţare nr.3516/29.10.2012, cod SMIS 
39070, semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul “Business Center Sud 
Craiova”, până la data de 30.10.2016, în vederea îndeplinirii integrale a 
obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi asigurării funcţionalităţii acestuia. 


Art.2. 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,   PT. SECRETAR, 
   Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 


 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr. 118258 /     07.2016 
 


          Se aprobă, 
            Primar, 


                   Lia Olguţa Vasilescu 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                     Vizat, 


                                                                                          Director executiv, 


                                                                                                          Nicolae Pascu 
 
 


 
RAPORT 


privind aprobarea prelungirii până la data de 30.10.2016 a duratei contractului de 
finanţare nr. 3516/29.10.2012 semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul 


“Business Center Sud Craiova”, cod SMIS 39070  
 
 
 


Municipiul Craiova implementeaza proiectul “Business Center Sud Craiova” în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare 
urbană, in baza contractului de finanţare nr. 3516/29.10.2012, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice - Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala 
SV Oltenia - Organism Intermediar. 
           


Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea infrastructurii si sistemului de sprijinire a 
afacerilor prin asigurarea condiţiilor optime necesare dezvoltarii culturii antreprenoriale la nivelul zonei 
metropolitane Craiova cu spaţii de birouri adecvate, din punctul de vedere al amplasării, dimensiunilor şi 
echipării, unde microîntreprinderile sau firmele mici din municipiul Craiova să-şi poată desfăşura 
activitatea într-un mediu profesionist.            


     Proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activitatile si lucrarile 
propuse in cadrul contractului de finantare, respectiv: 
• dezvoltarea structurilor locale de sprijinire a afacerilor din municipiul Craiova prin infiintarea 


BUSINESS CENTER SUD cu o suprafata utila de 1028,75 mp, cu spatii pentru birouri pentru 10 firme 
încurajate să se instaleze in doi ani de la finalizarea proiectului;  


• creşterea calităţii mediului înconjurător prin amenajarea a 2356 mp spatii verzi;  
• asigurarea accesului la infrastructura creata, inclusiv a accesului persoanelor cu dizabilitati, prin 


amenajarea a 575 mp alee acces carosabil, 461 mp trotuare pietonale si 48 locuri de parcare.  
 


In data de 30.10.2013 a fost incheiat contractul de lucrari nr. 160723 intre Municipiul Craiova si 
S.C. Duo Management Construct S.R.L., avand ca obiect executia lucrarilor pentru proiectul mentionat 
anterior, durata de execuţie a lucrărilor fiind de 12 luni calendaristice de la emiterea ordinului de începere 
a lucrărilor, respectiv 09.12.2013. 







Lucrările de execuţie la obiectivul mai sus menţionat nu au fost realizate în termenul precizat în 
Contractul de lucrări nr. 160723/30.10.2013, respectiv până în data de 09.12.2014, data fiind slaba 
mobilizare a fortei de munca pe santier, asa cum rezulta si din rapoartele dirigintelui de santier. 


În data de 27.10.2014, S.C. Duo Management Construct S.R.L. a solicitat prelungirea duratei de 
execuţie a lucrărilor la obiectivul „Business Center Sud Craiova” cu 120 zile. După analizarea acestei 
solicitări, precum şi a documentelor justificative depuse de către executant, beneficiarul a considerat 
întemeiată prelungirea contractului de execuţie mai sus menţionat cu 14 zile, ca urmare a condiţiilor 
meteo nefavorabile, respectiv până în data de 23.12.2014. Astfel, începând cu data de 24.12.2014, 
executantul se află în afara termenului de execuţie, făcându-se aplicabilitate dispoziţiilor contractuale 
privind deducerea penalităţilor în cazul nerespectării termenelor contractuale. 


După această dată, executantul a diminuat ritmul de execuţie a lucrărilor, finalizându-se în luna 
ianuarie 2016 cu părăsirea efectivă a obiectivului de către acesta. 


Prin notificarea nr. 7773/19.01.2016, S.C. Duo Management Construct S.R.L. i-a fost adusa la 
cunostinta rezilierea de drept a contractului de lucrari nr. 160723/30.10.2013, pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor contractuale. 


În consecinţă, s-a impus demararea unei noi proceduri de achizitie pentru atribuirea contractului 
de lucrari.  


Drept urmare, proiectantul S.C. IDP PROIECT S.A. CRAIOVA a determinat lucrările - rest de 
executat, prin corelare între valoarea iniţială din devizul general aprobat şi valoarea lucrărilor executate şi 
decontate către S.C. Duo Management Construct S.R.L.. 


În data de 05.04.2016   a fost demarată procedura de achizitie lucrări de executie, procedură care s-a 
finalizat cu încheierea Contractului de lucrari nr. 76211/26.04.2016 cu executantul TEAM WORLD 
CONSTRUCT SRL, cu o durată de executie de 1 lună de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, 
respectiv 06.05.2016. 


 
În ceea ce priveşte serviciile de dirigenţie pentru verificarea execuţiei lucrărilor pentru 


proiectul mai sus mentionat, în data de 18.11.2013, între Municipiul Craiova si S.C. VICAM CM S.R.L. 
a fost incheiat contractul de servicii nr. 171422. 


Avand in vedere ca termenul de executie a contractului s-a prelungit foarte mult, prestatorul 
serviciilor de dirigintie de santier, respectiv S.C. VICAM CM SRL, a solicitat in numeroase randuri 
rezilierea contractului mai sus mentionat cu acordul ambelor parti. Luand act de clauzele contractului de 
prestari servicii referitoare la modalitatile de incetare a contractului, Primaria Municipiului Craiova nu a 
avizat favorabil aceste solicitari. Mentinandu-si in continuare intentia de incetare a relatiilor contractuale, 
prin adresa nr.154512 din 16.10.2015, SC VICAM CM SRL ne-a comunicat rezilierea unilaterala a 
contractului, incepind cu data de 01.11.2015. 


Drept urmare, Primaria Municipiului Craiova a reluat procedura de achizitie servicii de dirigentie 
de santier pentru verificarea execuţiei lucrărilor, valoarea fiind constituita din diferenta contractului de 
dirigentie de santier si platile efectuate in contract. 


Pana la termenul limita de depunere a ofertelor niciun operator economic nu a depus oferta. 
Menţionăm că această procedură a fost reluată la data de 03.02.2016, rezultatul fiind acelaşi, si 


anume: niciun operator economic nu a depus oferta. 
Faţă de împrejurările de fapt şi de drept expuse, s-a apreciat ca valoarea estimata a contractului 


este insuficienta, avand in vedere numarul mare de specialisti necesar pentru derularea contractului. 
Pentru aspectele prezentate, s-a impus revenirea la valoarea initiala din devizul general aprobat, în 


vederea organizării unei noi proceduri de achizitie a acestor servicii.  
În data de 23.03.2016 a fost demarată procedura de achizitie a serviciilor de dirigentie de santier, 


procedură care s-a finalizat cu încheierea Contractului de servicii nr. 66151/08.04.2016 cu SC 
PRODUCTIVE SOLUTIONS SRL. 


 
In data de 17 Noiembrie 2015 a fost aprobata, in sedinta Comitetului de Monitorizare a 


Programului Operational Regional, lista proiectelor cu risc de neimplementare in perioada de eligibilitate 
a POR 2007-2013 si, ulterior, emisa decizia CMPOR din data de 19.11.2015 de aprobare a masurilor 
intreprinse de AMPOR – OI - Beneficiari, precum si a listei de proiecte a caror durata se prelungeste 
dupa expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 2007 – 2013. Din aceasta lista face parte si 
proiectul de fata. 


 







In data de 10.12.2015, Autoritatea de Management pentru POR a emis Instructiunea nr. 144/10. 
12.2015, care prevede ca ,,toate contractele cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în 
perioada de eligibilitate a POR 2007-2013” vor putea face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a 
duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul 
îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi în vederea asigurării funcţionalităţii din surse proprii 
ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor)”.  
 Astfel, a fost incheiat un act aditional la contractul de finantare nr. 3516/29.10.2012, in vederea 
prelungirii duratei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv pana la data de 30.06.2016, in scopul 
indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor si in vederea asigurarii functionalitatii proiectului. 
  


In conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 144/10.12.2015, a fost emisă HCL nr. 484/17.12. 
2015 prin care a fost aprobată finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului cu titlul: “Business 
Center Sud Craiova”, cod SMIS 39070, proiect implementat in cadrul Programului Operaţional Regional, 
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de 
intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, in vederea atingerii obiectivelor si realizarea 
indicatorilor asumati prin cererea de finantare, cat si includerea in lista de proiecte cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile pe anul 2016 a proiectului de fata. 


De asemenea, prin HCL nr. 484/17.12.2015 a fost aprobată valoarea estimată a cheltuielilor 
neeligibile necesare finalizării proiectului, în cuantum de 737.645,00 lei  aprobată de  Consiliului Local 
al Municipiului Craiova odată cu adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 
anul 2016.  


In prezent, lucrarile sunt executate in proportie de aproximativ 90%. Se lucreaza la montarea 
echipamentelor pentru instalatiile TV, Voce Date, Efractie+control acces, Sonorizare si CCTV, iar pe 
partea de arhitectura se executa lucrari de finisaje la curtea de lumina. Totodata, intrucat imobilul nu a 
fost prevazut cu o toaleta pentru persoanele cu dizabilitati, desi existau alte facilitati pentru acestia (locuri 
de parcare, scaun rotitor pentru acces etaj precum si rampe pentru accesul in cladire) impreuna cu 
proiectantul se lucreaza la gasirea unei solutii de rezolvare a acestei situatii, in conformitate cu 
prevederile legii nr. 50/1991, ceea ce duce la o prelungire a timpului de executie.  


Avand in vedere ca dupa finalizarea si receptionarea lucrarilor, se vor desfasura activitatile de 
publicitate a proiectului si se va depune documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la 
incendiu, s-a preconizat faptul că proiectul nu poate fi finalizat si declarat functional pana la data de 
30.06.2016, astfel ca este necesara prelungirea duratei de implementare a acestuia pana la data de 
31.10.2016. 


 
În data de 24.05.2016 în şedinţa Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 


a fost luată decizia de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR- OI- Beneficiari pentru proiectele cu o 
valoare totală de cel mult 5mil. euro precum si a Listei de proiecte care pot fi declarate nefunctionale si  a 
căror durată se prelungeste după expirarea perioadei acordate potrivit Instructiunii 144/2015.  


Luând act de decizia CMPOR din 24.05.2016, în data de 17.06.2016 AMPOR a emis 
Instructiunea nr.146 pentru încheierea actelor aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare 
care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AMPOR nr. 144/2015, în scopul 
îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectelor si în vederea asigurării functionalitătii 
acestora. 


 
Instructiunea nr. 146/17.06.2016 prevede faptul că: 


1.Toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AMPOR 
144/2015 vor putea face obiectul unor acte aditionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui 
nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor si în vederea 
asigurării functionalitătii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor), 
astfel: 


a) pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel 
mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte la 
transmiterea Declaraţilei finale de cheltuieli şi a Raportului final de implementare; 







b) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puţin 5 mil Euro, incluse în Lista proiectelor care pot fi 
declarate nefuncţionale, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 31 decembrie 2018, 
având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte în pivinţa proiectelor nefuncţionale 


c) pentru proiectele cu o valoare totală de cel putin 5 mil Euro, neincluse în Lista proiectelor care 
pot fi declarate nefuncţionale, prelungirea se va acorda în aceleasi conditii cu cele descrise la 
lit.a). 


2.a) 
- actele aditionale vor fi însotite, printre alte documente, de Hotărârea Consiliului local prin care se 


aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menţionate anterior; în situaţia în care 
proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista proiectelor ce pot fi declarate 
nefuncţionale, hotărârea va cuprinde şi menţiunea referitoare la nefuncţionalitatea proiectului şi  
precizarea  că valoarea  necesară finalizării acestora  va fi defalcată pe următorii ani în bugetul 
propriu; 


-  Declaratia de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul aditional, prin care acesta îsi 
asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor si indicatorilor proiectului din Cererea de finantare, în 
vederea asigurării functionalitătii acestuia; 


 
Instrucţiunea menţionată a fost transmisă Municipiului Craiova prin adresa înregistrată sub 


nr.108138/21.06.2016. Prin aceasta s-a comunicat că în vederea încheierii unui act adiţional pentru 
acordarea unui nou termen de finalizare autoritatea locală are  obligativitatea de a transmite, până la data 
de 22.06.2016, documentele solicitate conform instrucţiunii pentru proiectele menţionate în adresa ADR 
SUD VEST OLTENIA din data de 17.06.2016 privind Lista proiectelor care pot fi declarate 


nefuncţionale şi a căror durată se prelungeşte după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucţiunii 
AMPOR nr. 144/2015. 


Precizăm că la punctul 2 din Instructiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016 se statuează că după 
primirea acesteia, OI-urile împreună cu beneficiarii, vor pregăti actele adiţionale, astfel încât acestea să 
fie transmise AMPOR,  semnate de beneficiari şi de OI-uri  până cel mai târziu la data de 24.06.2016. 


În atare situaţie, luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-
Beneficiari,  pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel putin 5 milioane 
Euro (după caz) precum şi a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncţionale şi a căror durată se 
prelungeşte după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucţiunii AMPOR nr. 144/2015, având în 
vedere Instructiunea nr.146/17.06.2016 Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Craiova a 
semnat actul adiţional nr. 7 la contractul de finanţare nr. 3516/29.10.2012 care a fost înregistrat la 
Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu adresa nr. 7389/23.06.2016 împreună cu 
toate documentele solicitate prin actul normativ menţionat. 
 La articolul III din actul adiţional au fost stipulate următoarele condiţii şi termene în care 
acesta îşi produce efectele juridice urmărite: 
 „(1) Termenul mentionat la art I din prezentul act aditional se acordă sub conditia 
transmiterii până la data de 30.09.2016, la OI, a Hotărârii Consiliului local prin care se aprobă 
prelungirea contractului de finanţare până cel mai târziu 01.11.2016 si cheltuielile estimate legate de 
acesta. 
 (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local devine anexă la actul aditional.  
 (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local în termenul mentionat la alin. (1) al 
prezentului articol determină desfiintarea retroactivă a actului aditional.” 
 


Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.2 lit.b) şi alin.(4), si art.115 
alin.1 din Legea 215/2001 republicată, modificată si completată privind administraţia publică locală, art. 
44, alin. (1) din Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 


2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritara 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.2 
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu modificările si completările 







ulterioare cât si în conformitate cu prevederile Instructiunii nr.146/17.06.2016 emise de AMPOR, prin 
prezentul raport supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:  


1. prelungirea până la data de 30.10.2016 a duratei contractului de finanţare nr. 3516/29.10.2012, 
cod SMIS 39070, semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul “Business Center Sud 
Craiova” în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si în vederea 
asigurării functionalitătii acestuia. 


 
 
 


Pt. Director executiv, 
                                                         Oana Radulescu 


 
 
 


Sef Birou, 
Marius Chetoiu 


Avizat pentru legalitate, 
Consilier juridic Dana Boşoteanu 


 
 


 
 


Manager proiect,                Asistent Manager,               Manager financiar,                 Manager tehnic, 
       Alina Roşca                         Tiberiu Stroe                   Ramona Zegheanu                  Alisa Grigorie 
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