
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
      PROIECT 
 
 

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

energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.1”, cos SMIS 48905  

         
 

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

  Având în vedere raportul nr.196588/2015 al Direcţiei Elaborare şi Implementare 
Proiecte prin care se propune aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a 
proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.1”, cos SMIS 48905; 
        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, şi ale Instructiunii Autorităţii de 
Management pentru POR nr.144/10.12.2015; 

  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  „Eficienţă 

energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.1”, cos SMIS 48905, proiect finalizat în  
cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de 
intervenţie 1.2: „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de 
locuinţe”, 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: “Eficienţă energetică prin Facilităţi de 



FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 20.1”, 
cod SMIS 48905, contract de finantare nr. 4616/25.09.2014. 

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 5.245.573,62 lei, sumă care va fi cuantificată în mod exact, 
în functie de valoarea lucrărilor executate si 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, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
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 
DirecŃia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr. 196588/ 2015 

   Se aprobă 
      Primar 

             Lia OlguŃa Vasilescu 
  
 
 

                                                                                             Vizat 
                                                                                  Director executiv 
                                                                                    Nicolae Pascu 

 

 

RAPORT 
privind aprobarea finalizarii pana la data de 30.06.2016 a proiectului:  

“EficienŃă energetică prin FacilităŃi de FinanŃarE pentru CreşTerea economică a 
Municipiului Craiova - EFFECT 20.1”, cos SMIS 48905 

 si aprobarea suportării de la bugetul local al Municipiului Craiova a cheltuielilor 
efectuate începând cu data de 01.01.2016 pentru finalizarea proiectului 

 
 

Municipiul Craiova implementeaza proiectul: “EficienŃă energetică prin FacilităŃi de 
FinanŃarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova – EFFECT 20.1” în cadrul 
Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniu major de intervenŃie - Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, in baza contractului de finanŃare nr. 4616/25.09.2014, 
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 conditiilor de viata a 
locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor 
investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte. 
            

Proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activitatile si 
lucrarile propuse in cadrul contractului de finantare, respectiv: 

• Reabilitarea termica a 19 blocuri de locuinte din cartierele 1 Mai si Craiovita Noua 
ale municipiului Craiova, cu un numar de 311 apartamente; 

• Imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru blocurile reabilitate;  
• Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;  
• Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;  
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de 

energie. 
 

Blocurile ce fac obiectul proiectului de fata sunt urmatoarele: 
1. bloc M 18 b-dul. 1 Mai, nr .7 
2. bloc M 19 b-dul. 1 Mai, nr .9 
3. bloc M 21 Strada Artarului, 1 Mai, nr .2 
4. bloc M 26 Strada Dealul Spirei, 1 Mai, nr .20 
5. bloc M 27 Strada Buzias, 1 Mai, nr .14 
6. bloc M 29 Strada Artarului, 1 Mai, nr .9 
7. bloc M 30 Strada Artarului,1 Mai, nr .7 



8. bloc M 31 Strada Buzias, 1 Mai, nr .8 
9. bloc M 4 b-dul. 1 Mai nr .25 
10. bloc M 6 Strada Deva, 1Mai, nr .6 
11. bloc M 7 Strada Artarului, 1 Mai, nr .20A 
12. bloc M 11 b-dul. 1 Mai nr .15 
13. bloc M 12 b-dul. 1 Mai nr .17 
14. bloc M 14 Strada Artarului nr .12A 
15. bloc D12 b-dul. 1 Mai nr .12 
16. bloc D 11 b-dul. 1 Mai nr .10 
17. bloc D 7 Strada Lalelelor, 1 Mai, nr .1 
18. bloc 173A str. DACIA nr . 12 
19. bloc 174B str. Elena Farago nr . 36 

 
In data de 17.06.2015 a fost incheiat contractul de lucrari nr. 88855/17.06.2015 intre Municipiul 

Craiova si firma SC Remex SRL, avand ca obiect executia lucrarilor pentru proiectul mentionat anterior, 
avand o durata de executie de 6 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, si cu o durata de 
executie de 3 luni, pentru fiecare bloc in parte, in conformitate cu art. 5.1 din cadrul contractului de lucrari.  

In data de 06.07.2015 a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor nr. 97261/03.07.2015, pentru un 
numar de 4 blocuri, cu o durata de executie de 3 luni si avand ca termen de finalizare, data de 06.10.2015.  

De asemenea, in data de 27.08.2015 s-a emis cel de-al doilea ordin de incepere a lucrarilor nr. 
126347/27.08.2015, pentru un numar de 15 blocuri, cu o durata de executie de 3 luni si avand ca termen de 
finalizare, data de 01.12.2015. 

Pe parcursul executiei lucrarilor au aparut o serie de probleme care au fost sesizate de constructor in 
cadrul sedintelor saptamanale de lucru organizate de echipa de proiect, sedinte la care au luat parte si 
reprezentantii proiectantului si ai dirigintelui de santier, motiv pentru care s-a incheiat actul aditional nr. 
1/6.10.2015 prin care durata de executie prevazuta la pct. 5.1 pentru blocurile M26, M30, M14, M4 din cadrul 
contractului de lucrari nr. 88855/17.06.2015, s-a prelungit cu 30 zile 

La data de 11.12.2015, din valoarea totala a contractului de lucrari de 8.966.610,81 
lei din care diverse si neprevazute 345.368,27 lei si TVA de 1.735.473,06 lei si a fost 
decontata suma de 3.871.294,19  lei.  

Valoarea estimata necesar a fi decontata in anul 2016 este in suma de 5.245.573,62 
lei si cuprinde urmatoarele: 

- 5.095.316,62 lei valoare lucrari ramase de executat, 
-    116.977,88 lei valoare servicii dirigentie de santier, 
-       8.479,12 lei valoare servicii asistenta din partea proiectantului, 
-     24.800,00 lei valoare cheltuieli cu publicitatea obligatorie aferenta 

contractului de finantare.   
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. 

Cele prezentate anterior, dificultatile intampinate de constructor in aprovizionarea cu panouri 
termoizolante pentru un numar de 15 blocuri cat si neintelegerile cu cetatenii in ceea ce priveste 
demontarea sarpantelor neautorizate, conduc nefinalizarea lucrarilor din cadrul contractului pana la data de 
31.12.2015. 

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. 

 



Facem de asemenea următoarele precizări: 
- Conform prevederilor InstrucŃiunii nr.134/2015, emisă de AM POR Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice, termenul limită până la care beneficiarii 
pot plăti cheltuielile efectuate in cadrul proiectelor finanŃate prin POR 2007 – 2013 este 31 
decembrie 2015. Această dată reprezintă şi data limită a eligibilităŃii cheltuielilor, nici o 
cheltuială efectuată după această dată nemaiputând fi solicitată la rambursare; 

- Nefinalizarea proiectului şi implicit faptul că acesta va fi nefuncŃional până cel 
târziu la data de 30.06.2016, va atrage obligaŃia beneficiarului de a returna finanŃarea 
nerambursabilă primită in cadrul proiectului; 

- Prin continuarea proiectului conform contractului de finanŃare, şi respectarea 
prevederilor contractului şi cererii de finanŃare, acestea fiind in continuare aplicabile, UAT 
Municipiul Craiova va depune cereri de rambursare pentru cheltuielile eligibile efectuate 
până la data de 31.12.2015; Cheltuielile efectuate dupa data de 31.12.2015 vor fi 
considerate neeligibile şi vor fi asigurate in totalitate din surse proprii ale beneficiarului.  

- Conform InstrucŃiunii nr. 144/10.12.2015 emisă de AM POR: 
- Toate contractele, cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în 
perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte 
adiționale 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 și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse 
proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor); 
- După primirea Instrucțiunii, Organismele Intermediare împreună cu Beneficiarii, 
vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, 
semnate de Beneficiari şi de OI-uri până cel mai târziu în 23.12.2015; 
- Actele adiționale vor fi însoțite, printre alte documente, de Hotărârea 
Consiliului Local prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 
2016 a proiectului al cărui termen de finalizare se prelungește, cu precizarea 
valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al 
UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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; incheierea fizică şi 
financiară a Proiectului, realizarea obiectivelor şi indicatorilor prevăzuți în 
Cererea de finanŃare, fără a depăşi data de de 30.06.2016, 
• Asigurarea finanŃarii Proiectului din resurse proprii, după data de 
31.12.2015, 
• Rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP în cadrul Proiectului, în 
cazul în care nu sunt realizate obiectivele, precum şi indicatorii prevăzuți în 
cererea de finanŃare până la data de 30.06.2016.  

  
In conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 144/10.12.2015, se impune 

prelungirii pana la data de 30.06.2016 a duratei de implementare a proiectului cu titlul: 
“EficienŃă energetică prin FacilităŃi de FinanŃarE pentru CreşTerea economică a 
Municipiului Craiova - EFFECT 20.1”, cod SMIS 48905, proiect finalizat in cadrul 
Programului OperaŃional Regional, Axa prioritara 1, domeniul de intervenŃie 1.2: 
„Sprijinirea investiŃiilor în eficienŃa energetică a blocurilor de locuinŃe”, 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. 

 



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, Ordinul 2368/1058/1501/2012 
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 
intervenŃie „Sprijinirea investiŃiilor în eficienŃa energetică a blocurilor de locuinŃe”, axa 
prioritara „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, cu 
modificările si 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: “Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 20.1”, cod 
SMIS 48905, proiect finalizat in cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritara 1, domeniul 
de intervenţie 1.2: „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu 
atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor prevăzuŃi în cererea de finanŃare.  

2. Introducerea in lista de proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2016 a 
proiectului: “Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
Municipiului Craiova - EFFECT 20.1”, cod SMIS 48905, contract de finantare nr. 4616/25.09.2014. 

3. Aprobarea suportării de la bugetul local al Municipiului Craiova a cheltuielilor 
pentru finalizarea proiectului efectuate în perioada mentionata la art. 1, cheltuieli în 
valoare estimată de 5.245.573,62 lei, sumă care va fi cuantificată în mod exact, în functie 
de valoarea lucrărilor executate si 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. 

4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiŃional la 
contractul de finanŃare, menŃionat la pct.1 din prezentul raport, precum şi a tuturor 
actelor necesare finalizării acestuia.   

  
Pt Director executiv  
Adriana Cimpeanu 

Sef Birou 
Oana Radulescu 

 
 

 
Avizat pentru legalitate, 
Cons.juridic 
Dana Bosoteanu 

  
 
 
 

 
Manager proiect 

Cristiana GhiŃălău  
 
 
 

 Asistent Manager 
Tiberiu Stroe 

Manager tehnic 
Florescu Viorel 

Manager financiar 
Elena Petrisor 

Responsabil comunicare 
Alexandra Voicescu 

 
 



 


