
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea proiectului „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, 
extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul 

Clinic Municipal Filantropia Craiova 

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

31.01.2019; 
   Având în vedere expunerea de motive nr.20238/2019, rapoartele nr.202392019 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.20266/2019 al Direcţiei Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
proiectului „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si 
amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
Craiova;  
 În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/29.06.2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului 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 prioritara 8 - ”Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional 
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunitati, Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii, aprobat prin Ordinul 
4501/11.04.2018, cu modificările si completările ulterioare; 
  În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.a şi d, 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 proiectul „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu 

lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”, la Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae 
Titulescu  nr. 40,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv 
specific 8.1, Operatiunea A, apelul de proiecte nr. POR/266/8/1/Operatiunea 
8.1.A: Ambulatorii. 



  

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 
11.134.246,93 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie 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 214.014,98 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1. 

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în 
condiţii optime a proiectului prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul de 
venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova. 

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

  Art.6.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze toate actele necesare 
şi contractul de finanţare. 

   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. 

 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

  



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 20238/____.01.2019 

 

                                                                   

Expunere de motive 
 
 
 Având în vedere scrisoarea pentru demararea etapei contractuale a Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Ghidul Solicitantului - Condiţii 
specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - 
”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 – 
InvestiŃii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naŃional, regional şi local, reducând inegalităŃile în ceea ce priveşte starea 
de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăŃirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituţionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1,  
Operaţiunea A – Ambulatorii aprobat prin Ordinul 4501/11.04.2018 cu modifcarile si 
completarile ulterioare, se impune aprobarea proiectului „Reabilitare Corp C1  - 
Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi 
(colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, situat în 
municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu  nr. 40 în vederea finanţării acestuia in 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – InvestiŃii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naŃional, 
regional şi local, reducând inegalităŃile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăŃirea accesului la serviciile  sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la 
serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblităţii 
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru 
zonele sărace și izolate, Operaţiunea A – Ambulatorii. 
 
 
 
 

                                             PRIMAR,                                                                              

                                        Mihail Genoiu   

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                        Pt. Director executiv, 
                                                                 Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Elaborare și Implementare Proiecte 
Nr.  20239/  .01.2019                                               Se aprobă, 
             Primar,                                                                
                  Mihail Genoiu 
 
 
 
 
          Vizat, 
         Director Executiv D.E.F., 
                Lucia Ștefan 
 
 

RAPORT 
 

pentru aprobarea proiectului „Reabilitare Corp C1  - Ambulatoriu Pavilion A, 
extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul 

Clinic Municipal Filantropia Craiova, 
situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu  nr. 40  

 
Avand in vedere oportunitatea oferita in cadrul Programului Operational Regional 

2014-2020,  Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea 
de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea 
accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii, Primaria Municipiului 
Craiova a depus spre finantare proiectul  „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, 
extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu  nr. 40 
in data de 18.10.2018. 

Proiectul isi propune cresterea calitatii serviciilor de ingrijire medicala primara 
acordata persoanelor cu acces deficitar la serviciile de sanatate din municipiul Craiova 
prin reabilitarea si modernizarea Pavilionului in care va fi relocat Ambulatoriul aferent 
Spitalului Clinic Municipal Craiova si Imbunatatirea accesului la serviciile preventive si 
de ingrijire medicala primara oferite in cadrul Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic 
Municipal, a tuturor categoriilor de persoane, in special a celor cu venituri mici din 
municipiul Craiova. 

Reabilitarea ambulatoriului va permite accesul persoanelor dezavantajate socio-
economic din municipiul Craiova, cu acces redus la servicii sau cu nevoi medicale 
neacoperite, la servicii de sanatate primare si de terapie de prima linie la standarde 
europene. De asemenea, prin reabilitarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic 
Municipal Craiova se urmareste eficientizarea sistemului de sanatate din municipiul 
Craiova, prin reducerea numarului de internari ce pot fi evitate. 

Principalele lucrari care se vor realiza asupra obiectivului consta in: 
-consolidarea cladirii 
- realizare lift exterior;     
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- realizarea unei rampe de acces la intrarea pricipala, iar pe scara interioara se va monta 
un elevator tip  rampa, pentru persoanele cu dizabilitati;  
- amenajarea de grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati la parter si etaj; 
- recompartimentari interioare 
- dotari cabinete; 

In data de 29.01.2019 s-a efectuat vizita la fata locului pentru proiectul cu titlul: 
„Reabilitare Corp C1  - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare 
rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, situat 
în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu  nr. 40 la care au participat experti din 
partea OI ADR Centru impreuna cu experți evaluatori externi. 

In urma evaluării tehnice si financiare, prin adresa nr. 19197/29.01.2019 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/266/8/1/Operatiunea 8.1.A: Ambulatorii precum si a incadrarii 
proiectului cu titlul „Reabilitare Corp C1  - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift 
exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicola e Titulescu  nr. 40, prin 
adresa nr. 20228/29.01.2019 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. 

Valoarea totala a proiectului in suma de 11.134.246,93 lei inclusiv TVA se 
compune din: 

• valoarea eligibila - 10.700.748,87 lei inclusiv TVA; 
• valoarea neeligibila  -  433.498,06 lei inclusiv TVA . 
In cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinantare din partea Uniunii 

Europene este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul 
European de Dezvoltare Regionala, respectiv 28% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului reprezinta rata de cofinantare din bugetul de stat. Pentru proiectele depuse in 
cadrul prezentului apel cofinantarea din partea solicitantului este de minim 2% din 
valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare in care se 
implementeaza proiectul. 

Astfel, contributia proprie in proiect a Municipiului Craiova este de 647.513,04 lei 
reprezentand: 

 - 214.014,98 lei - contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului; 
- 433.498,06 lei - contributia la cheltuielile neeligibile ale proiectului. 
Justificăm urgenta adoptării prezentei hotărâri, peste ordinea de zi a sedinței 

ordinare din luna ianuarie 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 29.01.2019 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 prioritara 8 - 
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”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional 
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunitati, Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii aprobat prin Ordinul 
4501/11.04.2018 cu modifcarile si completarile ulterioare, prin prezentul raport 
supunem Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  

1. Aprobarea proiectului „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, 
extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu  nr. 40  
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, apelul 
de proiecte nr. POR/266/8/1/Operatiunea 8.1.A: Ambulatorii; 

2. Aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitare Corp C1  - Ambulatoriu 
Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae 
Titulescu  nr. 40   , în cuantum de 11.134.246,93 lei 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 214.014,98 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Reabilitare Corp C1  - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si 
amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu  nr. 40;  

4. Aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Reabilitare Corp C1  - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu 
lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu  nr. 40, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul de venituri și 
cheltuieli al Municipiului Craiova; 

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 procedura de 
verificare a achiziţiei; 

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

 

Pt. Director Executiv, 

Dana Mihaela Boșoteanu 

 

 

Vizat C.F.P., 

 

 

 

Întocmit, 

insp. Alisa Grigorie      insp. Roxana Pîrșoi       insp. Elena Petrișor 



  

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

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 20239/  .01.2019 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin 

care se supune Consiliului Local al Municipiului Craiova  aprobarea proiectului  „Reabilitare Corp C1  
- Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la 

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova,situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu  nr. 40 

în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale 

la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de 

sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea 

A – Ambulatorii. 
 

- 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 viceprim- ministrului , ministrului dezvoltării regionale si 

administratiei publice nr. 4501/2018 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  „Reabilitare Corp C1  - 

Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova,situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu  nr. 

40. 

 
 

 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                     consilier juridic 

                                                                                               Dana Mihaela Boșoteanu 



Complementaritate finantări ant.

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Responsabil de proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Persoană de contact

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Capacitate solicitant

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Localizare proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Obiective proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Rezultate asteptate

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Context

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Justificare

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Grup tintă

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Sustenabilitate

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.
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Relevantă

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Riscuri

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Principii orizontale

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Metodologie

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Descrierea investitiei

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Descriere tehnică a proiectului

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Descrierea produsului

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Impact fin. UE asupra proiectului

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Maturitatea proiectului

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Indicatori prestabiliti

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Plan de achizitii

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.
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Resurse umane implicate

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Resurse materiale implicate

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Activităti previzionate

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Activităti si cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Rezultate

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Amplasament

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Câmp de interventie

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Formă de finantare

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Tip teritoriu

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Obiectiv tematic

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.
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Graficul de rambursare

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

1
.

Modificări la actele constitutive/de înfiinţare ale solicitantului şi de identificare a reprezentantului legal al solicitantului (dacă
este cazul ).

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
.

Cea mai recentă formă a structurii organizatorice a unitatii sanitare ce face obiectul investiţiei, aprobată de către Ministerul
Sanatatii, dacă acesta s-a modificat pe parcursul precesului de evaluare şi selecţie.

3
.

Modificări asupra declaraţiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de finanţare (Declaraţia de eligibilitate ,
Declaraţia de angajament , Declaraţie solicitantului  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii
propuse spre finanţare din FEDR, FSE I FC 2014-2020 şi alte declaraţii dacă acestea au fost transmise până în etapa de precontractare)

4
.

Certificat de atestare fiscală, referitor la obligaţiile de plată la bugetul local şi bugetul de stat, în termen de valabilitate .

5
.

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

6
.

Actualizări ale documentelor privind dreptul de proprietate/administrare
În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind dreptul de proprietate ce pot afecta eligibilitatea şi implementarea proiectului,
acestea se vor transmite în etapa precontractuală.
De asemenea, se vor solicita extrase de carte funciară actualizate şi emise cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii
documentelor la sediul ADR, pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul contractării.
Nu se acceptă modificarea locului/amplasamentului de implementare a activităţilor proiectelor care implică realizarea de lucrări de
construcţie cu autorizaţie de construire.
Conform Ghidului solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările
ulterioare).
7
.

Hotărârea solicitantului de aprobare a studiului de oportunitate şi/sau a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor
tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, în conformitate cu ultima formă
a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie.

Această hotărâre va avea anexat studiul de oportunitate sau descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate / DALI/, întocmită conform
legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

În cazul în care la cererea de finanţare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), hotărârea anterior menţionată va fi actualizată cu
modificările şi completările intervenite la faza PT.

Anexa la hotărârea Consiliului Local/Judeţean trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în
conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi să fie asumată de proiectant.

Conform prevederilor secţiunii 7.4.1 , din  Ghidul solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020  (cu
modificările şi completările ulterioare).

8
.

Hotărârile fiecărui partener, de aprobare a acordului de parteneriat, dacă este cazul, în conformitate cu ultima formă a
bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie.

Hotărârea liderului si hotărârea partenerului,  de aprobare a acordului de parteneriat  împreuna cu acordul de parteneriat, se depun la
momentul depunerii cererii de finanţare doar în cazul proiectelor pentru care solicitantul este un parteneriat.

Hotărârea de aprobare a acordului de parteneriat va avea obligatoriu ca anexă, acordul de parteneriat.

9
.

Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie

Hotărârea de aprobare a proiectului va fi în conformitate cu declaraţia de angajament precum şi cu forma bugetului cererii de finanţare.

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/consiliului judeţean de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente va conţine următoarele informaţii
minime:
a
.

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
b
.

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>.

Hotărârea de aprobare a proiectului va cuprinde inclusiv asumarea suportării din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în
procedura de verificare a achiziţiei.
10. Devizul general/devizul general centralizator actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de
evaluare şi selecţie, dacă este cazul ;
11. Lista de echipamente şi/sau dotări  şi/sau lucrări şi/sau servicii şi/sau echipamente cu încadrarea acestora pe secţiunea de
cheltuieli eligibile /ne-eligibile.
În cazul în care a fost actualizat în procesul de evaluare şi selecţie, se va ataşa documentul actualizat.
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12. Declaraţia reprezentantului legal al solicitantului 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 (acolo unde este cazul).
13. Formular bugetar “Fisa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii
Europene”, aferent proiectului propus, semnat şi ştampilat de către ordonatorul principal de credite , prevăzut de Scrisoare-cadru privind
contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr 93/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014—2020.

14. Formular nr. 1/COD 83 – Fişă de fundamentare proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr 93/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020.
15. Alte documente actualizate (dacă pe parcusul procesului de evaluare şi selecţie acestea au suferit modificări faţă de variantele
depuse initial )
16. Acordul conducerii unităţii sanitare ce face obiectul investiţiei asupra proiectului, tipului de lucrări/echipamente/dotări şi asupra
calendarului de implementare al acestuia
17. Orice alt document care  a suferit modificări pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie.
18. Anexa 23- Consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
19. Anexa 4- 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/

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

In urma etapei de evaluare tehnica si financiara a fost formulata urmatoarea recomandare:
- in etapa de precontractare se va incarca in MySMIS Studiul geotehnic.

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”.

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.

Vă atragem atenţia 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.

Va rugam sa redenumiti fisierele incluse în raspunsul la solicitarea de clarificari prin  introducerea la sfarsitul denumirii fisierului a
cuvântului RCTR, în vederea identificarii rapide a noilor documente incarcate in MySMIS.

Persoana de contact din partea OI ADR Sud – Vest Oltenia este doamna Eliana Badeanu – Ofiter Contractare, 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
P O R

Avizat
,Cătălin Catană, Sef Departament ESC si AT POR

Verificat,
Mona Cîrstea, Sef Comp. Contractare POR

Intocmit
,Anca Veleanu, Ofiter contractare POR
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Semnatura:

Veleanu Anca
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