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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                              PROIECT  
                                                                   


           HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind prelungirea contractului de finanţare nr.4722/30.09.2014, pentru 
proiectul “ Reabilitare Grup Şcolar ICM George Bibescu Craiova ca scoală 


de arte şi meserii”, până la data de 31.10.2016 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 


Având în vedere raportul nr.118270/2016 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de 
finanţare nr.4722/30.09.2014, pentru proiectul “ Reabilitare Grup Şcolar ICM George 


Bibescu Craiova ca scoală de arte şi meserii”, până la data de 31.10.2016;      
 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 in cadrul operaţiunilor finanţate 
prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Axa prioritară 3 
- Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie: 3.4-Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, 
universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, apel de proiecte 
pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 
19.12.2013 şi Instructiunii nr.146/17.06.2016; 
 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.4722/30.09.2014, cod SMIS 


53682, semnat în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie: 3.4-Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare 
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, apel de proiecte pentru 
fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 
19.12.2013 pentru proiectul “ Reabilitare Grup Şcolar ICM George Bibescu 


Craiova ca scoală de arte şi meserii”, până la data de 31.10.2016, 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 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DirecŃia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr. 118270/   
 


   Se aprobă 
      Primar 


             Lia OlguŃa Vasilescu 
  
 
           Vizat, 
          Director executiv 
            Nicolae Pascu 
 


RAPORT 
privind aprobarea prelungirii pana la data de 31.10.2016 a duratei contractului de 
finantare nr. 4722/30.09.2014, cod SMIS 53682, semnat in cadrul POR 2007-2013   


pentru proiectul:  
“Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte şi meserii”,  


 
 Proiectul „Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de 
arte meserii” a fost depus pentru finanŃare in cadrul Programul OperaŃional Regional (POR), 
Axa 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale,  domeniul major de interventie 3.4 
reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, 
pentru continuarea lucrarilor deja demarate la acest obiectiv de investiŃii. 
 Pentru această categorie de proiecte au fost realocate fonduri nerambursabile in 
cadrul POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, in luna martie 
2014 a fost deschis un nou apel de proiecte in cadrul Axei 3, DMI 3.4 şi se adresează 
solicitanŃilor care, în calitate de autoritate contractantă, au încheiat un contract de lucrări 
în temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare pentru 
activitatea ce va face obiectul cereri de finantare depuse în cadrul acestui apel de 
proiecte.  


Contractul de lucrări a trebuit sa indeplineasca următoarele condiŃii: 
• achiziŃia a fost lansată in SEAP după 01.01.2007, 
• data limită a finalizării lucrărilor este înainte de 31.12.2015 
• data ultimei plăŃi către constructor să fie înainte de 31.12.2015. 
In data de 30.09.2014 a fost semnat contractul de finantare nr.4722 pentru proiectul 


„Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte şi meserii”, intre 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin A.D.R. Sud – Vest Oltenia si 
Parteneriatul dintre U.A.T. Municipiul Craiova  si Grupul Scolar ICM George Bibescu Craiova, 
condus si reprezentat de U.A.T. Municipiul Craiova, cu o valoare totală de 14,956,179.87 lei, 
în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Imbunatatirea 
infrastructurii sociale, Domeniul de intervenŃie: 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a 
infrastructurii pentru formare profesionala continua, apel de proiecte pentru fondurile 
realocate POR conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013.  


          
 Obiectivele generale ale proiectului sunt: 
• Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie şi a dotării şcolilor pentru 
asigurarea unui proces educaŃional la standarde europene in municipiul Craiova. 
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• Asigurarea condiŃiilor necesare învăŃământului public din municipiul Craiova şi 
creşterea participării la educaŃie a tinerilor. 
 Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie prin 
Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii. 
 In data de 03.09.2008 a fost incheiat contractul de lucrari nr. 3047/03.09.2008 intre 
Grupul Scolar ICM George Bibescu si SC SCADT SA, avand ca obiect executia lucrarilor pentru 
proiectul mentionat anterior, a carui durata de executie a fost stabilita la 13 luni de la data 
primirii ordinului de incepere a lucrarilor, in conformitate cu art. 6.1 din cadrul contractului 
de lucrari.  


In data de 24.10.2014 a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor nr.3706/24.10.2014, 
avand ca termen de finalizare, data de 10.12.2015.  


In data de 11.12.2015, din valoarea totala a contractului de lucrari de 12.398.616,97 


lei, a fost decontata suma de 6.672.371,06 lei.  
Valoarea estimata necesara pentru finalizarea proiectului este in suma de 785.921,54 


lei si cuprinde urmatoarele: 
- 783.100,54 lei valoare dotari neeligibile,  
-     2.821,00 lei valoare cu publicitatea obligatorie aferenta contractului de  


finantare, toate sumele neeligibile din cadrul proiectului vor fi acoperite integral de 
Parteneriatul dintre U.A.T. Municipiul Craiova  si Grupul Scolar ICM George Bibescu 
Craiova, condus si reprezentat de U.A.T. Municipiul Craiova. 


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. 


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 adiŃionale 
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 funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în 
cadrul proiectelor).  


In conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 144/10.12.2015, a fost emisa HCL nr. 
483/17.12.2015 prin care a fost aprobata finalizarea pana la data de 30.06.2016 a 
proiectului cu titlul: “ Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte 


şi meserii”, cod SMIS 53682, proiect finalizat in cadrul Programului OperaŃional Regional, 
Axa prioritară 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenŃie: 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, apel 
de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale 
din 19.12.2013, cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor asumati cat si includerea 
in lista de proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2016 a 
proiectului de fata. 


 A fost incheiat un act aditional la contractul de finantare nr. 4722/30.09.2014  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. 
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In data de 06.10.2015 a fost demarata procedura achizitie publica dotari, fiind 
impartia in trei loturi respectiv: Lot I Achizitie dotari mobilier, Lot II Achizitie dotari 
bucatarie si spalatorii si Lot III Achizitie dotari electronice. 


A fost incheiat contractul nr.54501/23.03.2016 pentru Lot III Achizitie dotari 
electronice cu SC Germrom Trading Import Export SRL in suma de 40.663,20 lei cu TVA prin 
procedura de licitatie deschisa. 
 Pentru loturile I Achizitie dotari mobilier si II Achizitie dotari bucatarie si 
spalatorii au fost evaluate ofertele depuse, in conformitate cu prevederile art.209, alin. 1, 
lit.a din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de atribuire a 
contractului de achizitie publica avand ca obiect Achizitie dotari pentru proiect “Reabilitare 
Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte si meserii” - Lot I Achizitie dotari 
mobilier si Lot II Achizitie dotari bucatarie si spalatorii, a fost anulata, intrucat au fost 
depuse numai oferte neconforme si/sau inacceptabile. Achizitiile pentru Lot I Achizitie 
dotari mobilier si Lot II Achizitie dotari bucatarie si spalatorii au fost reluate prin procedura 
de licitatie deschisa conform contractului de finantare nr. 4722/30.09.2014.  
         Din motivele descrise mai sus, se poate observa ca pana la data de 30.06.2016, data 
finalizarii perioadei de implementare a proiectului conform ultimului act aditional la 
contractul de finantare, activitatile proiectului nu au putut fi finalizate iar obiectivele şi 
rezultatele proiectului nu au putut fi  atinse. 


În data de 17.06.2016 a fost emisă InstrucŃiunea nr. 146/22.06.2016 pentru 
încheierea actelor adiŃionale de prelungire a duratei contractelor de finanŃare care nu se 
finalizează în perioada acordată urmare aplicării InstrucŃiunii AMPOR 144/2015, în scopul 
îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării 
funcŃionalităŃii acestora 


InstrucŃiunea nr. 146/17.06.2016 prevede faptul că: 
1. Toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării 
InstrucŃiunii AMPOR 144/2015 vor putea face obiectul unor acte adiŃionale de prelungire a 
duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii 
integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi în vederea asigurării funcŃionalităŃii 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 DeclaraŃilei finale de cheltuieli şi a 
Raportului final de implementare; 


b) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puŃin 5 mil Euro, incluse în Lista 
proiectelor care pot fi declarate nefuncŃionale, 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 pivinŃa proiectelor nefuncŃionale 


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


2.a) 
- actele adiționale vor fi însoțite, printre alte documente, de Hotărârea Consiliului local 


prin care se aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menŃionate anterior; 
în situaŃia în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista 
proiectelor ce pot fi declarate nefuncŃionale, hotărârea va cuprinde şi menŃiunea 
referitoare la nefuncŃionalitatea proiectului şi  precizarea  că valoarea  necesară 
finalizării acestora  va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu; 
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-  Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care 
acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din 
Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia; 


 InstrucŃiunea menŃionată 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 adiŃional pentru acordarea unui nou termen de finalizare autoritatea locală are  
obligativitatea de a transmite, până la data de 22.06.2016, documentele solicitate conform 
instrucŃiunii pentru proiectele menŃionate în adresa ADR SUD VEST OLTENIA din data de 
17.06.2016 privind Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncŃionale şi a căror durată se 


prelungeşte după expirarea perioadei acordate potrivit InstrucŃiunii AMPOR nr. 144/2015. 
Precizăm că la punctul 2 din Instrucțiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016 se statuează că 


după primirea acesteia, OI-urile împreună cu beneficiarii, vor pregăti actele adiŃionale, 
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 situaŃie, 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 
nefuncŃionale şi a căror durată se prelungeşte după expirarea perioadei acordate potrivit 
InstrucŃiunii AMPOR nr. 144/2015, având în vedere Instructiunea nr.146/17.06.2016 Unitatea 
administrativ – teritorială Municipiul Craiova a semnat actul adiŃional nr.3 la contractul de 
finanŃare nr. 4722/30.09.2014, cod SMIS 53682 care a fost înregistrat la Agentia pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu adresa nr.7391/23.06.2016 împreună cu toate 
documentele solicitate prin actul normativ menŃionat. 
 La articolul III din actul adiŃional au fost stipulate următoarele condiŃii şi termene în 
care acesta îşi produce efectele juridice urmărite: 
 „ (1) Termenul menŃionat la art I din prezentul act adiŃional se acordă sub condiŃia 
transmiterii până la data de 30.09.2016, la OI, a Hotărârii Consiliului local prin care se 
aprobă prelungirea contractului de finanŃare până cel mai târziu 01.11.2016 şi  cheltuielile 
estimate legate de acesta. 
 (2)Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local devine anexă la actul 
adiŃional.  
 (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local în termenul mentionat la alin. (1) al 
prezentului articol determină desfiinŃarea retroactivă a actului adiŃional.” 


Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.2 lit.b) şi 
alin.(4), din Legea 215/2001 republicata, modificata si completata privind administraŃia 
publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 273/29.06.2006 privind finanŃele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate in cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Axa prioritară 3 - Imbunatatirea infrastructurii 
sociale, Domeniul de intervenŃie: 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare 
profesionala continua, apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei 
Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013 cat si in conformitate cu prevederile 
Instructiunii nr. 146/17.06.2016, prin prezentul raport supunem aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova următoarele:  


1. prelungirea până la data de 31.10.2016 a duratei contractului de 
finanŃare nr. 4722/30.09.2014, cod SMIS 53682, semnat în cadrul POR 2007-2013, Axa 
prioritară 3-ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenŃie: 3.4 - 
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Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, 
apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei 
C(2013)/9772 finale din 19.12.2013 pentru proiectul “ Reabilitare Grup Şcolar ICM 


George Bibescu Craiova ca scoală de arte şi meserii” în scopul îndeplinirii integrale a 
obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcŃionalităŃii 
acestuia. 
  


   


Pt Director executiv  
Oana Radulescu 


Sef Birou 
Marius Chetoiu 


  
 


     Manager tehnic  
Florian Smarandache 


 Manager asistent 
Roxana Pirsoi 


 
Avizat pentru legalitate, 


Consilier juridic 
  Bosoteanu Dana 
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