
MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                              PROIECT  
                                                                         

           HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului „Traian Vuia” Craiova, în calitate de 

partener în cadrul proiectului „ECO Education for healthy environment”  
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 12.02.2015; 

  Având în vedere raportul nr.9968/2015 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea finanţării din bugetul de venituri 
şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului „Traian Vuia” 
Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „ECO Education for healthy 
environment”;      
 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenta; 

 În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborat cu alin. 4 lit. a şi alin.6 lit.a, pct.1, 
art.45 alin.2 lit.a, 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 finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
a sumei de 1.998,71 euro, reprezentând contribuţia proprie a Liceului „Traian 
Vuia” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „ECO Education for 
healthy environment”. 

Art.2. Se aprobă finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
a sumei de 57.700 euro, necesară în anul 2015, pentru efectuarea plăţilor aferente 
proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre şi care va fi returnată bugetului 
local în momentul încasării cererilor de rambursare depuse în cadrul proiectului. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico – Financiară şi Liceul „Traian Vuia” Craiova va vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

 
 

            INIŢIATOR,  AVIZAT, 
               PRIMAR,   SECRETAR, 
   Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
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           Director executiv 
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RAPORT 

privind aprobarea finanţării din Bugetul Local al Consiliului Local al Municipiului 

Craiova  

a proiectului „ECO Education for healthy environment” 

în cadrul căruia Liceul „Traian Vuia” Craiova este partener 
 

 

Liceul „Traian Vuia” Craiova este partener în cadrul proiectului „ECO Education for healthy 

environment”, proiect finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 

2007 – 2013 şi care se va derula în perioada octombrie 2014 – decembrie 2015. 

 Conform contractului de finanţare nr.79360/08.10.2014, încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice  şi Liceul „Traian Vuia” Craiova şi Detalierii Bugetului proiectului 

pentru partenerul 2 – Liceul Traian Vuia, valoarea totală a proiectului pentru partenerul 2 este de 

91.684 euro, astfel: 

-   1.520 euro – cheltuieli cu transportul; 

-   7.400 euro – cheltuieli de cazare; 

-   3.114 euro – diurne; 

- 19.200 euro – salarii; 

-   2.500 euro – cheltuieli cu consultanţii externi; 

- 57.700 euro – echipamente şi bunuri; 

-      250 euro – taxe. 

 Sursele de finanţare aferente proiectului, pentru partenerul 2 – Liceul Traian Vuia sunt: 

- FEDER 84,82%  - 77.766,37 euro; 

- Buget stat 13% - 11.918,92 euro; 

- Contribuţie proprie 2,18% - 1.998,71 euro. 

 

Dintre activităţile proiectului, pot fi enumerate: 

- Realizarea unui studiu pentru identificarea problemelor de mediu; 

- Organizarea a 3 ateliere de lucru, 2 în România şi 1 in Bulgaria; 

- Organizarea de lecţii demonstrative în Bulgaria; 

- Achiziţia de echipamente pentru cabinetele şcolare: mobilier, PC/laptop-uri, table, 

proiectoare; 

- Dezvoltarea şi lansarea unui portal web, o platformă virtuală unde vor fi publicate ştiri şi 

legislaţie şi unde vor fi găzduite cursurile digitale; 

- Formarea formatorilor în utilizarea platformei e-learning; 

- Pregătirea cursurilor de formare; 

- Dezvoltarea segmentelor de e-learning; 

- Autorizarea programelor de formare; 

- Crearea de cursuri în format digital (e-content) pentru elevii de la clasa a 7-a la clasa a 11-a; 



- Informare şi publicitate proiect; evenimente de presă. 

 

 Prin adresa nr. 5501/27.10.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 

nr.155682/28.10.2014 şi respectiv, nr. 6237/09.12.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova 

cu nr.180358/10.12.2014, Liceul „Traian Vuia” Craiova solicita sprijinul Consiliului Local al Municipiului 

Craiova pentru susţinerea financiară a sumei de 1.998,71 euro, necesară pentru asigurarea 

contribuţiei proprii în cadrul proiectului mai sus menţionat, şi respectiv a sumei de 57.700 euro cu 

titlu temporar, necesară în anul 2015 pentru efectuarea plăţilor aferente proiectului „ECO Education 

for healthy environment”, sumă ce urmează a fi returnată bugetului local în momentul încasării 

cererilor de rambursare depuse în cadrul proiectului. 

 

Conform art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele beneficiarilor care au 

calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale 

a proiectelor proprii precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din 

bugetele acestora” 

 

 Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4),(6) din Legea 215/2001 

a administraţiei publice locale republicata, art. 6 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară 

a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, art. 19 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul 

raport propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, finanţarea din Bugetul 

Local al Consiliului Local al Municipiului Craiova a sumei de 1.998,71 euro reprezentând contribuţia 

proprie a Liceului „Traian Vuia” Craiova  în calitate de partener în cadrul proiectului „ECO Education 

for healthy environment” şi respectiv a sumei de 57.700 euro necesară în anul 2015 pentru 

efectuarea plăţilor aferente proiectului şi care va fi returnată bugetului local în momentul încasării 

cererilor de rambursare depuse în cadrul proiectului. 

  

                     Director executiv                                            Şef Birou 

                      Larisa Flori                                              Alina Roşca  

  

           Intocmit 

         Insp. Marius Chetoiu  

 


