
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
      PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a proiectului „Reabilitare, 

consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, cod SMIS 40122  
         
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.12.2015;  

  Având în vedere raportul nr.196515/2015 al Direcţiei Elaborare şi Implementare 
Proiecte prin care se propune aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 
proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, 
cod SMIS 40122; 
        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 şi Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Ministrului Finanţelor Publice şi Ministerului Afacerilor Europene 
nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru 
domeniul major de intervenţie "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor — poli 
urbani de creştere", modificat şi completat; 

  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 finalizarea, până la data de 30.06.2016, a proiectului  „Reabilitare, 

consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, cod SMIS 40122, 
proiect finalizat în  cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, 
domeniul de intervenţie 1.2: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, cu 
atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererera de finanţare. 

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2016 a proiectului: “Reabilitare, consolidare, extindere şi 
dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, cod SMIS 40122, contract de finantare nr. 
3568/04.12.2012. 

Art.3. Se aprobă suportarea, de la bugetul local al Municipiului Craiova, a cheltuielilor 
pentru finalizarea proiectului efectuate în perioada mentionata la art. 1, cheltuieli 
în valoare estimată de 465.066,00 lei, sumă care va fi cuantificată în mod exact, 



în functie de valoarea lucrărilor executate şi decontate la data de 31.12.2015, şi 
va reprezenta valoare neeligibilă în cadrul proiectului, urmând să fie supusă 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova odată cu adoptarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016. 

Art.4. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional la contractual de finanţare, precum şi a tuturor actelor necesare 
finalizării acestuia. 

Art.5. 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,   PT.SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 

Nr. 196515/    12.2015  

   Se aprobă 

      Primar 

             Lia Olguţa Vasilescu 

  
                                                                                                                               Vizat, 

                                                                               Director executiv, 
                                                                                             Nicolae Pascu 

 
RAPORT 

privind aprobarea finalizarii, pana la data de 30.06.2016, a proiectului  
“Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti”,  

cod SMIS 40122, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia 
 
 

Municipiul Craiova implementeaza proiectul “Reabilitare, consolidare, extindere si dotare 
Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti” 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. 3568/04.12.2012, 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 în cresterea si diversificarea numarului activitatilor 
sociale prin reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea Caminului Cultural nr. 1 Pielesti, 
contribuind astfel la dezvoltarea Zonei Metropolitane Craiova.   

     Proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activitatile si lucrarile 
propuse in cadrul contractului de finantare, respectiv: 
• îmbunatatirea infrastructurii socio-culturale din comuna Pielesti prin consolidarea si extinderea 

Caminului Cultural nr. 1 Pielesti, 810 mp (1150 – 340) a suprafetei desfasurate; 
• creşterea eficienţei energetice prin dotarea cladirii cu centrală termică performanta;  
• crearea unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor socio-culturale si artistice in cadrul 

comunei Pielesti, prin dotarea salii de spectacole cu videoproiector, ecran de proiecţie, DVD 
player, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, lumini; 

• mentinerea si promovarea traditiilor populare autentice prin sustinerea Ansamblului Folcloric 
„Alunelul” al Caminului Cultural din comuna Pielesti; 

• cresterea gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala prin realizarea unei 
expozitii permanente de arta populara în care vor fi expuse costume populare, ţesături, un război 
de ţesut şi instrumentele specifice acestuia, diverse obiecte casnice tradiţionale. 

 
In data de 10.02.2014 a fost incheiat contractul de lucrari nr. 20838 intre Municipiul Craiova si S.C. 

Prohaus SRL, 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 01.04.2014, 
contractul fiind prelungit prin acte adiţionale succesive până pe data de 08.11.2015. 

Pe parcursul derulării contractului de execuţie, s-a constatat faptul că lucrările sunt întârziate 



semnificativ, motiv pentru care Primăria Municipiului Craiova a notificat S.C. Prohaus SRL atrăgând 
atenţia asupra respectării clauzelor contractuale, invocând inclusiv posibilitatea rezilierii contractului 
de lucrări. 
 Astfel, începând cu data de 09.11.2015, S.C. Prohaus SRL se află în afara duratei de execuţie. 
 La acest moment, S.C. Prohaus SRL mai are de executat următoarele lucrări: 

- realizare lucrări de finisaje la interior: tencuieli, gletuiri, vopsire, în proporţie de 50%; 
- aplicarea plăcilor ceramice de gresie şi faianţă; 
- realizare plafoane (montare rigips, vopsire); 
- vopsire la interior şi exterior; 
- montare instalaţii electrice în proporţie de 50%; 
- achiziţie şi montare instalaţii sanitare şi termice; 
- achiziţie şi montare balustrade; 
- achiziţie şi montare parchet; 
- realizare scări exterioare şi trotuare; 
- realizare fosă septică şi instalaţie canalizare. 

În Cererea de finanţare, anexă la Contractul de finanţare nr. 3568/04.12.2012, este prevăzută achiziţia 
de dotări.  

În procedura de achiziţie, data de 04.11.2015 a fost stabilită data de depunere a ofertelor pentru 
achiziţie dotări lotul 1, lotul 2 şi lotul 3, însă, până la data şi ora limită stabilite, pentru lotul 2 nu a fost depusă 
nicio ofertă. Pentru achizitie dotări lotul 1 şi lotul 3, urmează a se incheia contractele in cea de-a doua jumătate 
a lunii decembrie. 

 Procedura de achiziţie pentru lotul 2 a fost reluată astfel că, în data de 11.12.2015, a fost stabilită data 
limită de depunere a ofertelor pentru achiziţie dotări lotul 2. A fost depusă o singură ofertă întârziată  

şi, în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006, procedura de achiziţie pentru dotări lotul 2 va fi reluată, iar 
contractul de achiziţie va fi semnat, cel mai devreme, in cursul lunii ianuarie 2016. 

 

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 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 funcŃionalităŃii din surse proprii ale beneficiarilor 
(cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor)”.  

 
 Avand in vedere aspectele prezentate, se impune incheierea unui act aditional la contractul de 
finantare nr. 3568/04.12.2012 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. 
 Nefinalizarea proiectului şi implicit faptul că acesta va fi nefuncţional până cel târziu la data de 
30.06.2016, va atrage obligaţia beneficiarului de a returna finanţarea nerambursabilă primită in cadrul 
proiectului. 
 

In conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 144/10.12.2015, se impune emiterea unei HCL 
prin care sa se aprobe finalizarea, pana la data de 30.06.2015, a proiectului cu titlul “Reabilitare, 
consolidare, extindere si dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti”, cod SMIS 40122, 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 cerera de finanţare, cat 
si includerea in lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2016 a 
proiectului de fata. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.005.590,42 lei. 

Valoarea estimată necesară a fi plătită în anul 2016 este de 465.066,00 lei şi cuprinde 
următoarele: 

- 347.200,00 lei (inclusiv TVA) reprezentând valoarea lucrărilor nedecontate, conform contractului 
de lucrări; 

-  1.400,00 lei reprezentând cota datorată Inspectoratului de Stat în Construcţii, în procent de 0,5% 
din construcţii + montaj; 

- 5.540,00 lei (inclusiv TVA) rest contract dirigenţie şantier; 
- 105.594,00 lei (inclusiv TVA) achiziţie dotări lotul 2; 
- 5.332.00 lei (inclusiv TVA) publicitate proiect (placă permanentă şi comunicat presă finalizare 

proiect). 
Facem precizarea ca aceasta suma poate fi micsorata in situatia in care, pana la sfarsitul anului 

2015, se vor deconta situatii de lucrari pentru care se va putea depune cerere de rambursare. 
 Menţionăm că, în temeiul dispoziţiilor cap. IV Drepturile şi obligaţiile fiecăruia dintre 

parteneri din Acordul de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Craiova şi UAT Comuna 
Pieleşti la data de 16.07.2012 în vederea implementării proiectului ,,Reabilitare, consolidare, 
extindere şi dotare Cămin cultural nr.1 Pieleşti”, toate cheltuielile ce vor deveni neeligible după data 
de 31.12.2015 vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Primăriei Pieleşti. 

 Prin urmare, toate aceste cheltuieli vor fi achitate din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Craiova, urmând a fi recuperate de la Primăria Comunei Pieleşti. 

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin. (2), litera b), art. 36, 
alin. 4) şi art 115 alin. 1) din Legea 215/2001 republicata, modificata si completata privind 
administraţia publica locala, 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 in cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările 
şi completările ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 144/10.12.2015, 
prin prezentul raport supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele:  

 

1. Aprobarea finalizarii, pana la data de 30.06.2016, a proiectului cu titlul “Reabilitare, consolidare, 
extindere si dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti”, cod SMIS 40122, proiect implementat in cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenţie 1.2: „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererea de 
finanţare. 
 

2. Introducerea in lista de proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2016 a 
proiectului: “Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti”, cod SMIS 
40122, contract de finantare nr. 3568/04.12.2012. 
 

3. Aprobarea valorii estimate a cheltuielilor necesare finalizarii proiectului in termenul mentionat la 
art. 1, in cuantum de 465.066,00 lei, sumă care va fi cuantificata in mod real şi exact, in functie de 
valoarea lucrarilor realizate si deconatate la data de 31.12.2015; urmând ca suma rezultată să 
reprezinte valoarea neeligibila in cadrul proiectului si sa fie supusă aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova odată cu adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2016. 

 
4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractul de 
finanţare, menţionat la pct.1 din prezentul raport, precum toate actele necesare finalizării acestuia. 



  
 

 
Pt Director executiv, 

                                                       Adriana Cimpeanu 
 
 
                  Cons. jur.,                                                                                           Sef Birou, 
             Dana Boşoteanu                                                                                 Oana Radulescu 

 
 
 

                   Manager proiect,                           Asistent Manager,                            Manager financiar,                 
                     Lucia Ştefan                             Florian Smarandache                          Ramona Zegheanu                    
                                                                        
 


