
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

          
 

    HOTĂRÂREA NR. 470 

privind aprobarea proiectului cu titlul „S.I.M.C.A. - Standarde și Instrumente în 
Implementarea Managementului Calității Administrative la nivelul Primăriei 

Municipiului Craiova”  
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.11.2017; 
   Având în vedere raportul nr.159825/2017 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului cu titlul „S.I.M.C.A. - 
Standarde și Instrumente în Implementarea Managementului Calității Administrative la 
nivelul Primăriei Municipiului Craiova”;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
şi Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
   În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.d, art.45, alin.1, 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  proiectul cu titlul „S.I.M.C.A. - Standarde și Instrumente în 

Implementarea Managementului Calității Administrative la nivelul Primăriei 
Municipiului Craiova”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional - Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), Axa prioritara 2 - 
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul 
Specific 2.1. - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță 
cu SCAP. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 424.000,00 lei (inclusiv TVA), care cuprinde următoarele cheltuieli 
eligibile, în sumă de 424.000,00 lei, din care: 
a) 8.480,00 lei - contribuția proprie la cheltuielile eligibile în procent de 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului; 
b) 415.520,00 lei - reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 98% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 

 
 
 



  

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova la proiectul prevăzut la art.1 
din prezenta hotărâre,  de 2% din valoarea eligibilă a acestuia, în cuantum de 
8.480,00 lei.  

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli care pot deveni neeligibile pe durata implementării 
proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Municipiului 
Craiova. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze 
contractul de finantare și toate actele necesare depunerii și implementării 
proiectului. 

Art.7. 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. 

 
 
 

 
 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                  PT.SECRETAR, 
    Gheorghe NEDELESCU  
                 

             Ovidiu MISCHIANU 

   

 
 



  

  

 


