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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.10.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
          Bună ziua, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri locali în funcţie, sunt prezenţi 24,  3 consilieri sunt absenţi (dl.Vasile Marian, 
dl. Enescu Georgel şi dl. Săuleanu Lucian). Şedinţa este legal constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Dindirică Lucian, Diaconu Răzvan, dl. Marinescu 
Radu, dl. Berceanu Dorel, dl. Voicinovschi Mădălin, dl. Mogoşanu Constantin, dl. 
Drăgoescu Cezar, care au comunicat că nu se pot conecta la aplicaţie şi vor vota verbal, 
în rest toată lumea este prezentă în aplicaţie.  
          Îl invit pe dl. consilier Lucian Dindirică să preia lucrările şedinţei extraordinare de 
astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
din data de 20.10.2022. 
       Prin Dispoziţia nr.9618/18.10.2022,  în temeiul prevederilor art.133 alin.2, art.134 -
136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, care se va desfășura 
on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 20.10.2022, ora 10,00,  cu următorul proiect 
al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Liceul Voltaire, Corp clădire C1, în 
vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Grădinița Floare de colț, Corp 
clădire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gheorghe Țițeica, Corp de 
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cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Scoala Mircea Eliade, Corp de 
clădire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Grădinița Sf Lucia, corp de cladire 
C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Alexandru Macedonski, 
corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gimnazială Nicolae 
Romanescu, str.Vântului, nr. 3, corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru 
finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 
– VALUL RENOVĂRII 

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gimnazială Nicolae 
Romanescu, str.Caracal, nr. 81, corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru 
finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 
– VALUL RENOVĂRII 

 
 

       Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 
  
      Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Berceanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
     Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
      Ordinea de zi a fost votată unanimitate de voturi . 
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Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova din data de 20.10.2022, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
       În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Liceul Voltaire, Corp clădire C1, în 
vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Grădinița Floare de colț, Corp 
clădire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gheorghe Țițeica, Corp de 
cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Scoala Mircea Eliade, Corp de 
clădire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Grădinița Sf Lucia, corp de cladire 
C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Alexandru Macedonski, 
corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gimnazială Nicolae 
Romanescu, str.Vântului, nr. 3, corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru 
finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 
– VALUL RENOVĂRII 

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gimnazială Nicolae 
Romanescu, str.Caracal, nr. 81, corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru 
finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 
– VALUL RENOVĂRII 
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Dl.Preşedinte: 
Având în vedere discuţiile care au fost şi în comisii şi faptul că toate punctele de pe 

ordinea de zi, cele 8, au legătură cu renovarea energetică şi am să dau citire şcolilor din 
Craiova: Liceul Voltaire, Grădiniţa Floare de colţ, Şcoala Gheorghe Ţiţeica, Şcoala 
Mircea Eliade, Grădiniţa Sf. Lucia, Şcoala Alexandru Macedonski, Şcoala Gimnazială 
Nicolae Romanescu şi Şcoala Gimnazială Nicolae Romanescu, alt corp de clădire şi 
având în vedere că trebuie depusă cerere de finanţare pentru că este vorba de proiecte pe 
fonduri europene, vă solicit acceptul să le votăm în bloc, ca să nu votăm pentru fiecare 
proiect în parte. Dacă sunteţi de acord? 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Dacă doriţi, o secundă. Aş dori să pun o întrebare. La punctele 7 şi 8, am constatat 

că figurează corpul C1 la ambele puncte. Întrebarea este: se renovează unul sau două 
corpuri de clădire din Şcoala Nicolae Romanescu? 

D-na Director Motocu: 
Este vorba de două corpuri de clădire care sunt la adrese diferite. Una este pe str. 

Caracal şi una pe str. Vântului. Având numere cadastrale diferite, sunt înregistrate cu 
acelaşi număr, diferă adresa.  

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Mă bucur că punem tot timpul proiecte din acestea pe ordinea de zi, doar că am văzut 

că lipsesc informaţii despre proiectele depuse realmente. Adică, zilele trecute a fost 
deschisă finanţarea pentru anumite proiecte. Noi am depus dosarele pentru proiectele 
acestea?  

D-na Director Motocu: 
Nu ştiu la ce vă referiţi. Pot să vă spun că pe PNRR pe „Valul Renovării” deja avem 

3 din cele 4 cereri de finanţare pentru reabilitare termică a blocurilor în care am fost 
solicitaţi să încheiem contractul de finanţare. A patra cerere este încă în evaluare. Am 
încheiat contracte de finanţare pentru cele două creşe, tot pe PNRR. Intenţionăm să 
depunem şi pentru spitale pe partea de dotări, pentru infecţii cu nozocomiale. O să avem 
o altă şedinţă. Nu ştiu exact la ce vă referiţi dvs. 

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Pentru staţiile de reîncărcare electrică am reuşit să depunem proiectele? 
D-na Director Motocu: 
Pe ce program? Noi avem staţii de reîncărcare electrică atribuite pe PNRR, pe 

componenta 10, 45 de staţii deja.  
Dl. Preşedinte: 
Atunci vă rog să votăm în bloc cele 8 puncte.  

       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Berceanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
      Votez pentru. 
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      Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
      Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
 
 
 

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică 
moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Liceul Voltaire, 
Corp clădire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

 
Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 

energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova- Liceul Voltaire 

– corp de clădire C1”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul renovării care 
să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei energetice a fondului construit existent, 
Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri 
publice: renovarea moderată sau aprofundată/renovare integrată a clădirilor 
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

   Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 5.156.238,80 lei 
fără TVA, respectiv 1.047.441,20 euro fără TVA, la cursul inforeuro aferent lunii 
mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
979.685,43 lei, respectiv 199.013,84 Euro. 

   Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile, care asigura implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut la art. 1. 

   Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

   Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate documentele necesare 
pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

   Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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2. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică 
moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Grădinița Floare de 
colț, Corp clădire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul 
Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL 
RENOVĂRII 

Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 
energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova- Gradinița 

Floare de Colț – corp de clădire C1”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 5 – Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei 
energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau 
aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

   Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 543.269,17 lei fără 
TVA, respectiv 110.360,00 euro fără TVA, la cursul inforeuro aferent lunii mai 
2021, de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
103.221,14 lei, respectiv 20.968,40 Euro. 

   Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile, care asigura implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut la art. 1. 

   Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

   Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate documentele necesare 
pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

   Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică 
moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gheorghe 
Țițeica, Corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul 
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Planului National de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL 
RENOVĂRII 

Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 
energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova- Școala 

Gheorghe Ţiţeica – corp de clădire C1”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 5 – Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei 
energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau 
aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

   Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 5.321.438,70 lei 
fără TVA, respectiv 1.081.000,00 euro fără TVA, la cursul info euro aferent lunii 
mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
1.011.073,35 lei, respectiv 205.390,00 Euro. 

   Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile, care asigura implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut la art. 1. 

   Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

   Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate documentele necesare 
pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

   Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică 
moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Scoala Mircea 
Eliade, Corp de clădire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul 
Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL 
RENOVĂRII 

  Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 
energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova- Şcoala Mircea 

Eliade – corp de clădire C1”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile 
în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul 
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renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei energetice a fondului 
construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi 
rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/renovare 
integrată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

   Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 5.223.969,24 lei 
fără TVA, respectiv 1.061.200 euro fără TVA, la cursul inforeuro aferent lunii 
mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
992.554,15 lei, respectiv 201.627,99 Euro. 

   Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile, care asigura implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut la art. 1. 

   Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

   Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate documentele necesare 
pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

   Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică 
moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Grădinița Sf Lucia, 
corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

  Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 
energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova- Gradinița Sf. 

Lucia – corp de clădire C1”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile 
în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul 
renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei energetice a fondului 
construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi 
rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/renovare 
integrată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

   Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 4.166.967,10 lei 
fără TVA, respectiv 846.480,00 euro fără TVA, la cursul inforeuro aferent lunii 
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mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
791.723,75 lei, respectiv 160.831,20 Euro. 

   Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile, care asigura implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut la art. 1. 

   Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

   Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate documentele necesare 
pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

   Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică 
moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Alexandru 
Macedonski, corp de cladire C1, în vederea depunerii pentru finanţare în 
cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – 
VALUL RENOVĂRII 

Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 
energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova- Școala Alexandru 

Macedonski  - corp de clădire C1”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 5 – Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei 
energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă 
energetică şi rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau 
aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

   Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 8.278.012,32 lei 
fără TVA, respectiv 1.681.600,00  euro fără TVA, la cursul info euro aferent lunii 
mai, 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă de  
1.572.822,34 lei, respectiv 319.504 Euro. 

   Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile, care asigura implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut la art. 1. 
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   Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

   Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate documentele necesare 
pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

   Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică 
moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gimnazială 
Nicolae Romanescu, str.Vântului, nr. 3, corp de cladire C1, în vederea 
depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 
energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova- Școala 

Gimnazială Nicolae Romanescu, str. Vântului, nr. 3, corp de clădire C1”, în 
vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul renovării care să finanţeze lucrări 
de creştere a eficienţei energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema 
de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice: renovarea 
moderată sau aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

   Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 6.874.452,10 lei 
fără TVA, respectiv 1.396.480 euro fără TVA, la cursul info euro aferent lunii 
mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA în sumă de  
1.306.145,90 lei, respectiv 265.331,20 Euro. 

   Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile, care asigura implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut la art. 1. 

   Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

   Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate documentele necesare 
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pentru depunerea şi implementarea proiectului. 
   Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului: ,,Renovare energetică 
moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova” - Școala Gimnazială 
Nicolae Romanescu, str.Caracal, nr. 81, corp de cladire C1, în vederea 
depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

  Art.1.  Se aprobă  participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 
energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova- Școala 

Gimnazială Nicolae Romanescu, str. Caracal, nr. 81, corp de clădire C1”, în 
vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul renovării care să finanţeze lucrări 
de creştere a eficienţei energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema 
de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice: renovarea 
moderată sau aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

   Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 5.132.997,74 lei 
fără TVA, respectiv 1.042.720 euro fără TVA, la cursul info euro aferent lunii 
mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA în sumă de  
975.269,57 lei, respectiv 198.116,80 Euro. 

   Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile, care asigura implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut la art. 1. 

   Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

   Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate documentele necesare 
pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

   Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 20.10.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 
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