
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea proiectului „Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale 
din municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica”   
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2019; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.112645/2019, rapoartele 
nr.112652/2019 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.112994/2019 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea proiectului „Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale din 
municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
Scolii Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica”;  
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-
2020, cu modificările si completările ulterioare, Ghidul Solicitantului - Condiții 
specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în 
educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare,  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 
de părăsire timpurie a sistemului aprobat prin Ordinul nr.7002/04.12.2017 cu 
modificările și completările ulterioare; 
   În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.14, 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 „Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale din municipiul 

Craiova prin construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii 
Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica”,  în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritate de 
investiții 10.1,  Obiectiv Specific 10.1, apelul de proiecte 
POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI.   

  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 4.007.070,96 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 



  

3.783.635,27 lei, inclusiv TVA și valoarea totală neeligibilă de 223.435,69 lei, 
inclusiv TVA. 

    Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 75.672,71 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova 
a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
în condiții optime a proiectului. 

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 
proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce 
pot fi identificate în implementarea proiectului. 

Art.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din  
bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.7. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.8. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze 
toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele municipiului Craiova. 

  Art.9. 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,   SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

   



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr. 112645/24.06.2019 
 

                                                                                                                                                                             
Expunere de motive 

 
 
 Având în vedere scrisoarea pentru demararea etapei contractuale a Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Ghidul Solicitantului - Condiții 
specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 
Îmbunătătirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile 
în educatie, si  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competente si învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educatie si formare,  Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la 
nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului aprobat prin Ordinul 7002/04.12.2017 
cu modificarile si completarile ulterioare, se impune aprobarea proiectului 
„Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/ 
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale „Gheorghe 
Ţiţeica” în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operational Regional 
2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătătirea infrastructurii educationale, Prioritate 
de investitii 10.1 Investitiile în educatie, si  formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul vietii 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare,  Obiectiv Specific 10.1 
Cresterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului. 
 
 
 
 
                                             PRIMAR,                                                                                                          
                                        Mihail Genoiu   
 
 
 
                                                                                                                              
                                                                          D.E.I.P., 

                                                                 Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Elaborare și Implementare Proiecte 
Nr.  112652/ 24.06.2019                                                 
          Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                         
                  Mihail Genoiu 
 
 
 
 
          Vizat, 
            Pt. Director Executiv D.E.F., 
             Daniela Militaru 
 
 

RAPORT 
 

pentru aprobarea proiectului „Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale din 
municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 

echiparea Scolii Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica”  
 

Avand in vedere oportunitatea oferita in cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020,  Axa prioritară 10 Îmbunătătirea infrastructurii educationale, 
Prioritate de investitii 10.1 Investitiile în educatie, si  formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul vietii prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare,  Obiectiv Specific 10.1 Cresterea 
gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în 
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Primaria 
Municipiului Craiova a depus spre finantare proiectul  „Îmbunataţirea infrastructurii 
educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica”, situata în Municipiul 
Craiova, str. Calea Bucuresti  nr. 93, in data de 02.07.2018. 

Proiectul isi propune asigurarea unui proces educational la standarde europene 
in municipiul Craiova in vederea cresterii participarii la educatie a tinerilor prin 
dezvoltarea infrastructurii de educatie a Scolii Gimnaziale Gheorghe Titeica prin 
construirea unei Sali de sport care sa conduca la cresterea participarii elevilor la 
activitati sportive. 

Corp nou de clădire va detensiona aglomerarea funcțiunilor din clădirea școlii. 
Acest corp propus răspunde nevoilor funționale actuale, ale școlii privind activitățile 
sportive, iar volumetria propusă cu un parter înalt de 6,00m (înălțime liberă) pentru 
sala de sport propriu-zisă și un parter cu înălțime liberă normală de 3,00m pentru 
spațiile anexă, ține cont de necesitățile specifice funcțiunilor care se desfășoară în 
ele. 

Construcția propusă va avea gradul I de rezistență la foc si se va amplasa pe 
latura de vest a școlii. Circulația dintre cele două clădiri, a școlii și a sălii de sport, se 
realizează pe direcția coridorului longitudinal din școală, pe un palier deschis, de pe 
care prin intermediul a trei trepte se coboară la cota terenului amenajat, atât spre 
nord, către terenul de sport în aer liber, cât și către sud. 

Se propune realizarea unui corp de clădire pe parter (Sc= 604,94mp), constituit 
din două volume cu gabarite și înălțimi diferite, unul- sala de sport înscriindu-se în 
dimensiunile de 15,80 x 25,9m (Sc= 409,22mp), cu înățimea liberă de 6,00m și cel de 
al doilea cu anexele sălii de sport, înscriindu-se în dimensiunile de 23,30 x 8,4m 
(Sc=195,72mp), cu înățimea liberă de 3,00m. 
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O dată cu construirea noului corp de sală de sport cu anexe, se propune 
soluționarea mai economică a sistemului de asigurare a apei calde pentru dușuri și 
lavoare, prin folosirea de panouri solare. Prin această soluție se au in vedere 
eficientizarea consumurilor și a costurilor cu încălzirea apei pentru dușuri, 
asigurându-se pe o mare perioadă a anului apa caldă cu panourile solare. 

Aceasta va conduce la condiții mai bune de confort și igienă pentru elevi, dar și 
pentru profesori. 

 
In data de 13.06.2019 s-a efectuat vizita la fata locului pentru proiectul cu 

titlul: „Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 
construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale 
Gheorghe Ţiţeica”, situat în municipiul Craiova str. Calea Bucuresti  nr. 93 la care au 
participat experti din partea OI ADR Oltenia impreuna cu experți evaluatori externi. 

In urma evaluării tehnice si financiare, prin adresa nr. 109495/19.06.2019 s-a 
primit de la ADR Sud Vest Oltenia rezultatul evaluării proiectului. 

 
Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnica si financiara in cadrul 

apelului de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI precum si a incadrarii 
proiectului cu titlul „Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale din municipiul 
Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii 
Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica”, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti  nr. 
93, prin adresa nr. 109495/19.06.2019 am fost instiintati ca se demareaza etapa 
precontractuala in vederea semnarii contractului de finantare pentru acest proiect. 

    Unul din documentele solicitate in cadrul acestei etape este hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova privind  aprobarea proiectului si a 
cheltuielilor legate de proiect, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in 
urma etapei de evaluare si selectie. 

Astfel, valoarea totala a proiectului in suma de 4.007.070,96 lei inclusiv TVA se 
compune din: 

• valoarea eligibila  – 3.783.635,27 lei inclusiv TVA; 
• valoarea neeligibila  -   223.435,69 lei inclusiv TVA . 
In cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinantare din partea Uniunii 

Europene si din bugetul de stat este de 98%. Pentru proiectele depuse in cadrul 
prezentului apel cofinantarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 

Astfel, finantarea nerambursabila este in suma de 3.707.962,56 lei. 
Contributia proprie in proiect a beneficiarului este de 299.108,40 lei 

reprezentand: 
 -  75.672,71 lei - contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului; 
- 223.435,69 lei - contributia la cheltuielile neeligibile ale proiectului. 
Justificăm urgenta adoptării prezentei hotărâri, peste ordinea de zi a sedinței 

ordinare din luna iunie 2019, prin faptul că adresa ADR Sud Vest Oltenia privind  
finalizarea etapei de evaluare tehnica si financiara pentru proiectul susmentionat a 
fost comunicată autorității locale la data de 19.06.2019 cu termen de adoptare a 
hotărârii și transmitere a documentelor de 10 zile de la data comunicării. 

 
      Date fiind cele prezentate anterior si in conformitate cu art. 36, alin. (4), litera 
d) din Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. 
(1) din Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 399/27.05.2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 
finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si 
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, Ghidul 
Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, 
Axa prioritară 10 Îmbunătătirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 
10.1 Investitiile în educatie, si  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
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dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educatie si formare,  Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de 
participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului aprobat prin Ordinul 
7002/04.12.2017 cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentul raport 
supunem Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  

1. Aprobarea proiectului „Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale din 
municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 
echiparea Scolii Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica”  în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritate de 
investitii 10.1,  Obiectiv Specific 10.1, apelul de proiecte 
POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI; 

2. Aprobarea valorii totale a proiectului „Îmbunataţirea infrastructurii 
educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica”, în cuantum de 
4.007.070,96 lei inclusiv TVA, din care valoarea totala eligibila 3.783.635,27 lei 
inclusiv TVA si valoarea totala neeligibila de 223.435,69 lei inclusiv TVA;  

3. Aprobarea contribuției proprii în proiect a Municipiului Craiova, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 75.672,71 lei, 
reprezentând cofinanțarea proiectului „Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale 
din municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 
echiparea Scolii Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica”;  

4. Aprobarea asigurarii din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului 
Craiova a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale din 
municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 
echiparea Scolii Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime; 

5. Asigurarea tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate 
în implementarea proiectului; 

6. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, Mihail Genoiu, să semneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare. 

 

D.E.I.P., 

Dana Mihaela Boșoteanu 

 

 

Vizat C.F.P., 

 

 

 

Întocmit, 

Alina Rosca      Marius Chetoiu 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 112994/24.06.2019 
 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 

   Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 112645/   .06.2019 si Raportul nr. 112652/   .06.2019 
întocmite de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se supune Consiliului 
Local al Municipiului Craiova  aprobarea proiectului  „Îmbunataţirea infrastructurii 
educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica”,situata în municipiul 
Craiova, str. Calea Bucuresti nr. 93, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului 
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătătirea infrastructurii 
educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile în educatie, si  formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul 
vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare,  Obiectiv Specific 10.1 
Cresterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 
 

- in conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicata 
privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 
273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 399/27.05.2015 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 
finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala,Fondul social european 
si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Ordinul Ministrului delegat pentru Fonduri Europene nr. 7002/04.12.2017 
pentru aprobarea Ghidului solicitantului cu modificările și completările 
ulterioare. 

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de 
consilier juridic;  

 
           AVIZĂM FAVORABIL 

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte privind adoptarea de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova a unei hotarâri privind: aprobarea proiectului 
„Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/ 
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale „Gheorghe 
Ţiţeica”. 

 
 
 
 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                 Consilier juridic 

                                                                                               Claudia Calucica 

















Secţiunea a fost deblocată.

Responsabil de proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Persoană de contact

Secţiunea a fost deblocată.

Capacitate solicitant

Secţiunea a fost deblocată.

Localizare proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Obiective proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Rezultate asteptate

Secţiunea a fost deblocată.

Context

Secţiunea a fost deblocată.

Justificare

Secţiunea a fost deblocată.

Grup tintă

Secţiunea a fost deblocată.

Sustenabilitate

Secţiunea a fost deblocată.

Relevantă

Secţiunea a fost deblocată.

Riscuri

Secţiunea a fost deblocată.

Principii orizontale

Secţiunea a fost deblocată.

Metodologie

Secţiunea a fost deblocată.

2



Descrierea investitiei

Secţiunea a fost deblocată.

Descriere tehnică a proiectului

Secţiunea a fost deblocată.

Maturitatea proiectului

Secţiunea a fost deblocată.

Rezumat revizuiri aplicatie

Secţiunea a fost deblocată.

Indicatori prestabiliti

Secţiunea a fost deblocată.

Indicatori suplimentari proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Plan de achizitii

Secţiunea a fost deblocată.

Resurse umane implicate

Secţiunea a fost deblocată.

Resurse materiale implicate

Secţiunea a fost deblocată.

Activităti previzionate

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Activităti si cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Câmp de interventie

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Formă de finantare
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Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Tip teritoriu

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Activitate economică

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Obiectiv tematic

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Natura investitiei

Secţiunea a fost deblocată.

Graficul de rambursare

Secţiunea a fost deblocată.

1.Modificări la actele constitutive/statut ale solicitantului

În cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea de finanţare, acestea se vor anexa la documentaţia de
contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate.

2.Modificări privind documentele de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, asupra declaraţiilor pe proprie răspundere anexate
la depunerea cererii de finanţare, asupra declaraţiei de angajament, Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA, (dacă este cazul)

3.Declaraţia de eligibilitate a solicitantului
În acest sens, se solicită completarea modelului standard de declaraţie la momentul contractării:
respectă formatul standard al Modelului  – Declaraţia de eligibilitate din cadrul Anexei .... din prezentul document.

4.Certificat de atestare fiscală, referitor la obligaţiile de plată la bugetul local, precum şi la bugetul de stat

Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.

5.Certificatul de cazier fiscal al solicitantului
Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

6.Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost
înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare
Se va completa Modelul  - Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare, inclusă în anexa     la prezentul
ghid.

7. Hotărârea Consiliului Local/Judeţean de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a
bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie.
În conformitate cu declaraţia de angajament, precum şi cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea de aprobare a cererii de
finanţare şi a cheltuielilor aferente.
În hotărârea sus-menţionată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea
proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
Hotărârea consiliului local de aprobare a a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente va conţine următoarele informaţii minime:
- valoarea totală a proiectului (cererii de finanţare) <Titlu proiect>, în cuantum de <suma în cifre> lei (inclusiv TVA), din care valoare totală
eligibilă <suma în cifre> lei şi valoare totală neeligibilă de <suma în cifre> lei
-contribuţia proprie în proiect a <.................>, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de
...% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <suma în cifre>, reprezentând cofinanţarea proiectului <Titlu proiect>.

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar
înainte de depunerea cererii de finanţare, hotărârea de aprobare a bugetului proiectului va cuprinde inclusiv identificarea şi asumarea
suportării din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.

8.Modificări asupra devizului general, dacă e cazul, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma procesului de evaluare şi
selecţie, dacă este cazul

9. (dacă e cazul) Lista actualizată de echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii cu încadrarea acestora pe secţiunea de cheltuieli eligibile
/ne-eligibile
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Se vor anexa liste separate pentru echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii, evidenţiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-
eligibile) cu menţionarea preţurilor acestora, iar informaţiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.
Se va folosi Modelul  -Lista de echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii cu încadrarea acestora pe secţiunea de cheltuieli eligibile
/neeligibile (dacă este cazul)- din cadrul Anexei ....... la prezentul Ghid.

10.  Avizul/ Acordul ISC  sau un document  emis de ISC din care sa reiese faptul ca nu este cazul.

11.Anuntul de participare în SEAP pentru achizitia PT, dacă Beneficiarul depune documentaţia tehnică faza DALI anexată la cererea de
finantare.

12.Alte documente actualizate

13.Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene"
(cod 23),, aferent proiectului propus, semnat şi ştampilat de către ordonatorul principal de credite în conformitate cu prevederile art. 2 (3)
din H.G. nr. 93/2016

14.Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016
(pentru entitatile de drept public)

15.Documente privind dreptul de proprietate/administrare, actualizate, dacă este cazul
Se va transmite  Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum şi încheierea, emis cu maximum 30 de zile înaintea
depunerii.

16.Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata conform noului model pe care puteti sa-l descarcati de pe urmatoarele linkuri :
- http://www.inforegio.ro/images/ANEXA%204%20la%20contractul%20de%20finantare.docx
-http://www.adroltenia.ro/noua-forma-a-anexei-4-la-contractul-de-finantare-graficul-cererilor-prefinantarerambursareplata/
Se va transmite Graficul de prefinantare/rambursare/plati incluzand cererile de rambursare aferente cererilor de plata (se va mentiona
astfel CP1/CR aferenta cererii de plata 1 la fiecare linie in parte).
In cazul in care se va solicita prefinantare, va rugam sa mentionati contul in care se va efectua transferul fondurilor aferente
cererii/cererilor de prefinantare.
Se vor mentiona urmatoarele date :
-cod IBAN: ……………………
-titular cont: ………………………….
-denumire/adresa Trezoreriei: ……………………………

17.Cererea de finantare actualizata in cazul in care au existat modificari in etapele anterioare.

Experţii evaluatori au formulat următoarele recomandări pentru etapa de precontractare  în vederea îmbunătăţirii sau eficientizării
condiţiilor de implementare a investiţiei propuse:

1. In etapa urmatoare se vor incarca in MYSMIS declaratiile reprezentantului legal al UAT MUN Craiova si al Scolii Gimnaziale Gheorghe
Titeica cu privire la demolarea constructiei ( magazin / chiosc) de pe amplasament.
2. Se recomanda revizuirea noii valori a cererii de finantare, propuse in etapa ETF ; se vor cuprinde, in valoarea cheltuielilor eligibile, doar
cresteri ale costurilor cu manopera, respectand cresterea salariului minim in constructii prevazuta de Instructiunea AMPOR 112/2019 care
face trimitere exclusiv la aplicarea prevederilir art 71 din OUG 114/2018 (numai reglementarea privind cresterea salariului minim in
activitatea de constructii la nivelul de 3000 lei pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928
lei/oră). Celelalte cresteri prevazute in noua varianta de buget se vor cuprinde pe cheltuieli neeligibile. Se vor reface toate documentele
afectate de aceasta modificare, tinand cont de prevederile Ghidului Specific.
3. Se va actualiza valoarea proiectului din HCL de aprobare a documentatiei tehnico economice si a indicatorilorproiectului, conform
modificarilor ce se vor efectua.

Netransmiterea, în etapa contractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul solicitat, conduce automat la respingerea cererii de
finanţare.

Va rugam sa incarcati documentele solicitate mai sus in sistemul electronic MySmis, modulul de contractare, intr-un termen de 10 zile
lucratoare de la data prezentei dar nu mai tarziu de maxim 30 zile calendaristice de la data prezentei

Va recomandam sa depuneti documentele solicitate intr-un termen cat mai scurt, chiar daca la momentul transmiterii nu sunt disponibile
toate documentele solicitate. Documentele care nu au fost disponibile la data transmiterii, pot fi transmise ulterior, in termenul maxim
comunicat (30 zile calendaristice) prin accesarea functiei „Solicitare modificare a cererii de finantare” din modulul de contractare. In acest
sens, va recomandam sa studiati manualul de utilizare „MySmis 2014 – Front Office”, sectiunea „Contractare”, disponibil la adresa:

h t t p s : / / p o r t a l . s m i s . f o n d u r i -
ue.ro/mysmis2014/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/mysmis2014/Shared%20Documents/Manuale&FolderCTID=
0x0120008E932040F1878F4C8E5E39FAA1024247&View=%7bDDAABD56-3D9C-4CC1-BE3D-8E98DC49A4F9%7d

Mentionam faptul ca termenul de 30 zile calendaristice de la data prezentei este un termen maxim, OI nu va putea solicita clarificari cu
privire la documentele transmise dupa expirarea acestui termen, cererea de finantare respingandu-se automat in cazul in care documente
sunt incomplete sau necesita clarificari suplimentare. Este raspunderea şi riscul dumneavoastra daca veti transmite documentele in ultima
zi a termenului respectiv şi nu veti mai putea beneficia de de posibilitatea de a mai fi solicitate clarificari.

Nerespectarea acestui termen conduce la respingerea cererii de finantare din procesul de contractare, cu exceptia situatiei in care este
necesara actualizarea / emiterea Hotararilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietatii publice, documenta
care pot fi aduse inclusiv in cadrul etapei de contractare, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii de catre
solicitant a notificarii privind demararea etapei precontractuale. In acest sens, solicitantul trebuie sa demonstreze faptul ca au fost realizate
demersurile necesare pentru emiterea/actualizarea respectivelor HG cel tarziu in termenul initial de 30 de zile calendaristice. De
asemenea, termenul pentru depunerea autorizatiei de construire (conform prevederilor ghidurilor specifice) in etapa de contractare este de
90 de zile calendaristice calculate de la data primirii de catre solicitant a notificarii privind demararea etapei precontractuale.
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Dorim sa va informam asupra faptului că cererea de finanţare poate fi exclusă oricând din procesul de evaluare, selecţie şi contractare, în
cazul în care se constată că acceptarea ei, în oricare din etape, s-a făcut în baza unor informaţii incomplete şi/sau incorecte din partea
solicitantului. De asemenea, vă informăm că Autoritatea de management pentru POR îşi rezervă dreptul de a refuza contractarea
proiectelor care nu îndeplinesc condiţiile de accesare a finanţării aplicabile.

Persoana de contact din partea OI ADR Sud – Vest Oltenia este Eliana Badeanu – Coordonator Comp. Contractare POR, telefon
0251.411.869, email:eliana. badeanu@adroltenia.ro.

Vă mulţumim anticipat pentru colaborarea dumneavoastră.

Cu stima,
Director General ADR SV Oltenia,
Marilena Bogheanu

Aprobat,
Monica Botea, Sef OI POR

Avizat,
Catalin Catana, Sef Departament ESC si AT POR

Verificat,
Eliana Badeanu, Coordonator Comp. Contractare POR

Intocmit,
Bogdana Neagu, Ofiter contractare POR

Semnatura:

Neagu Bogdana
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