
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
      PROIECT 
 

            HOTĂRÂREA NR.___ 
  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.207/2014 
referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Reabilitare Grup Şcolar 
ICM „George Bibescu” Craiova ca şcoală de arte şi meserii”, a cheltuielilor legate de 

proiect şi a acordului de parteneriat 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.08.2014;  
   Având în vedere raportul nr.118660/2014 al Direcţiei Elaborare şi Implementare 
Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.207/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Reabilitare 
Grup Şcolar ICM „George Bibescu” Craiova ca şcoală de arte şi meserii”, a cheltuielilor 
legate de proiect şi a acordului de parteneriat; 

  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 în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, 
modificată şi completată; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, 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 modificarea art.3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.207/2013 şi vor avea următorul conţinut: 
         „Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare Grup Scolar ICM George 

Bibescu Craiova ca şcoala de arte meserii”, în cuantum de 14.956.179,87 lei (inclusiv 
TVA), care cuprinde următoarele cheltuieli: 

          a) Cheltuieli eligibile în suma de 13.367.599,86 lei din care: 
- 267.352 lei - contribuţia proprie la cheltuielile eligibile în procent de 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului; 
- 13.100.247,86 lei - reprezentând finanţare nerambursabilă în procent de 98% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului” 
b) Cheltuieli neeligibile în sumă de 1.588.580,01 lei.” 
 „Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în numele şi pe seama parteneriatului, în cuantum de 1.855.932,01 lei, 
compusă din: 
- 267.352 lei reprezentând contribuţia la cheltuielile eligibile de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului; 



- 1.588.580,01 lei cheltuieli neeligibile, din care 699.099,02 lei sunt cheltuieli deja 
efectuate, reprezentând sume achitate de către Grupul Şcolar ICM George Bibescu 
Craiova înainte de semnarea contractului de finantare.” 

   Art.2. 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, 
      Lia - Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr.118660/2014 

                                                                   Se aproba, 
                                                                                                             PRIMAR, 

                                                                              LIA – OLGUŢA VASILESCU 
 

RAPORT 
 
privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 207/09.05.2014 pentru aprobarea 
proiectului „Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte 

meserii” şi a cheltuielilor legate de proiect in vederea solicitarii unei finantari 
nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa 

prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 
– Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

pre-universitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă 

 
 

Proiectul „Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte 
meserii” a fost depus pentru finanţare in cadrul Programul Operaţional Regional (POR), Axa 3 – 
Îmbunătăţirea 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 investiţii. 
 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 solicitanţilor 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 trebuie sa indeplineasca următoarele condiţii: 
• achiziţia a fost lansată in SEAP după 01.01.2007, 
• data limită a finalizării lucrărilor este înainte de 31.12.2015 
• data ultimei plăţi către constructor să fie înainte de 31.12.2015. 

Obiectivele generale ale proiectului pentru care se solicita finantare sunt: 
• Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie şi a dotării şcolilor pentru asigurarea unui 

proces educaţional la standarde europene in municipiul Craiova. 
• Asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public din municipiul Craiova şi creşterea 

participării la educaţie a tinerilor. 
 Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie ale elevilor 
prin executarea in continuare a lucrarilor privind reabilitarea Grupului Scolar ICM George Bibescu 
Craiova ca scoala de arte meserii. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 207/09.05.2014, s-a aprobat parteneriatul cu instituţia 
de învăţământ, valoarea totală a proiectului şi suportatea cheltuielilor legate de proiect, astfel: 

- valoarea totala a proiectului în sumă de 14.848.451,86 lei inclusiv TVA; 
- sursele propuse pentru finantarea investitiei: 

 Fonduri proprii: 282.987,06 lei, reprezentand contributia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 2% din valoarea totala eligibila a proiectului. 



Fonduri externe nerambursabile: 13.866.365,78 lei, reprezentand finantare nerambursabila 
in procent de 98% din valoarea totala eligibila a proiectului. 

Prin adresa nr. 14133/2014 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub numărul 
94054/26.06.2014, ADR SV Oltenia ne comunică faptul că, în urma finalizării procesului de 
punctare, proiectul a fost declarat admisibil la finanţare şi va trece în etapa de prioritizare efectuată 
de Autoritatea de Management a POR. 

Ulterior, prin adresa nr. 17699/2014, înregistrată sub numărul 115912/11.08.2014, ADR SV 
Oltenia ne-a adus la cunoştinţă identificarea la nivelul AM-POR a surselor de finanţare disponibile 
pentru apelul de proiecte deschis în 2014 pe domeniul de intervenţie 3.4, ca urmare proiectul 
„Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii” trece în 
etapa de contractare, totodată fiind solicitate o serie de clarificări care au avut ca efect modificarea 
valorilor aprobate iniţial prin Hotărârea nr. 207/2014. 

Astfel, conform bugetului proiectului actualizat, pe care îl anexăm la prezentul raport, 
valoarea totală a proiectului „Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de 
arte meserii” este de 14.956.179,87 lei (inclusiv TVA), fiind formată din: 
- Cheltuieli eligibile in suma de 13.367.599,86 lei din care: 267.352 lei contributia proprie la 
cheltuielile eligibile in procent de 2% din valoarea totala eligibila a proiectului şi 13.100.247,86 lei 
finantare nerambursabila in procent de 98% din valoarea totala eligibila a proiectului 
- Cheltuieli neeligibile in suma de 1.588.580,01 lei, din care 699.099,02 lei sunt sume achitate de 
catre Grupul Scolar ICM George Bibescu Craiova inainte de semnarea contractului de finantare, 
fiind încadrate ca şi cheltuieli neeligibile conform Ghidului solicitantului POR, Axa de intervenţie 
3, Domeniul major de intervenţie 3.4; 

Date fiind cele prezentate anterior si în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din 
Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 
273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentul raport supunem 
aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 207/09.05.2014, astfel:  

Articolele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
„Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu 
Craiova ca scoala de arte meserii”, în cuantum de 14.956.179,87 lei (inclusiv TVA), care 
cuprinde urmatoarele cheltuieli: 

a) Cheltuieli eligibile in suma de 13.367.599,86 lei din care: 
267.352 lei - contributia proprie la cheltuielile eligibile in procent de 2% din valoarea totala 
eligibila a proiectului 
13.100.247,86 lei - reprezentand finantare nerambursabila in procent de 98% din valoarea 
totala eligibila a proiectului” 

c) Cheltuieli neeligibile in suma de 1.588.580,01 lei.” 
„Art. 4. Se aproba contributia proprie in proiect a Consiliului Local al Municipiului Craiova in 
numele si pe seama parteneriatului, în cuantum de 1.855.932,01 lei, compusă din: 
- 267.352 lei reprezentand contributia la cheltuielile eligibile de 2% din valoarea eligibila a 

proiectului; 
- 1.588.580,01 lei cheltuieli neeligibile, din care 699.099,02 lei sunt cheltuieli deja efectuate, 

reprezentând sume achitate de catre Grupul Scolar ICM George Bibescu Craiova inainte de 
semnarea contractului de finantare.” 

 
 
 



         Director Executiv,                               Sef Serviciu,                                
     Monica Nastasa                                                Mihăiţă Fetoiu                         

 
 
 
 
                         Intocmit, 

                                                                                        insp. Oana Radulescu 
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