
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                  PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului 
Craiova, a contribuției proprii în cadrul proiectului ,,VENUS-Împreună pentru o 
viaţă în siguranţă!”, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), 

axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4. 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.03.2019; 

          Având în vedere expunerea de motive nr.55986/2019, rapoartele nr.56027/2019 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și al Direcției Economico-Financiare și 

nr.56073/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 

Administrativ prin care se propune asigurarea finanţării din bugetul de venituri și 

cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii în cadrul proiectului ,,VENUS-
Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, finanţat prin Programul Operaţional Capital 

Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4.;   

 În conformitate cu prevederile art.19 și art.20 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Hotării 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, modificată şi completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, modificată şi completată și Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă; 

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 finanţarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, 

a contribuției proprii, în sumă de 22.743,50 lei, reprezentând 2% din valoarea 
estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului-Primăria Craiova, prin Direcția 
de Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului ,,VENUS-Împreună pentru o 
viaţă în siguranţă!”, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), 
axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,  
Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asisteță Socială Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr. 55986/    .03.2019 
 
 

                                                                                        
Expunere de motive 

 
 

 In vederea aprobării asigurării finanțării, din bugetul de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Craiova, a contribuției proprii, în sumă de 22.743,50 lei, reprezentând 2% din 
valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului - Primăria Craiova, prin Direcția de 
Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului  ,,VENUS - Împreună pentru o viaţă în 
siguranţă!”, implementat prin  Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa 
prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4, si in conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, respectiv prevederile art. 36, alin. (1),(6) din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicata, art. 19 si art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 399/2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de 
Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014-2020, cu 
modificările și completările ulterioare, Ordonanta de urgenta nr.40/2015 privind gestionarea 
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare, Dispozițiile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în 

bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind 

sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii precum şi a proiectelor ai căror 

beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora”, Contractul de finanțare nr. 
POCU/465/4/4/128038 /01.03.2019 propun asigurarea finanțării, din bugetul de venituri și 
cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuției proprii, în sumă de 22.743,50 lei, 
reprezentand de 2% din valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului -  
Primăria Craiova, prin Direcţia de Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului 
„VENUS- Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”. 

 

 

            PRIMAR,                   Directia Economico-Financiara,            Pt.  Director executiv  D.E.I.P., 
  Mihail Genoiu                            Director executiv,                             Dana Mihaela Bosoteanu 

                                                             Daniela Militaru 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr. 56027/  .03.2019       

      Se aprobă,                                                                                                                       
                                                                      Primar,                                       

         Mihail GENOIU 
 
                       
 
                       Director executiv D.E.F., 
                                                               Daniela Militaru 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea asigurării finanțării, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului 

Craiova, a contribuției proprii, în sumă de 22.743,50 lei, reprezentând 2% din valoarea 
estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului - Primăria Craiova, prin Direcția de 
Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului ,,VENUS- Împreună pentru o viaţă în 

siguranţă!”, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), axa prioritară 
4, obiectivul specific 4.4 

 
  

  Prin adresa Direcției de Asistenta Sociala Craiova nr. 10462/19.03.2019, înregistrată la Consiliul 
Local al Municipiului Craiova cu nr. 85/19.03.2019 a fost înaintată propunerea de aprobare în ședința 
ordinară a Consiliului Local, din luna martie 2019, a Notei de fundamentare nr. 10463/19.03.2019 
privind aprobarea asigurării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a 
contribuției proprii în sumă de 22.743,50 lei, reprezentând 2% din valoarea estimată a cheltuielilor 
eligibile ale partenerului- Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, în cadrul 
proiectului ,,VENUS- Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”. 
   Conform documentației atașate, la data de 09.11.2018 s-a încheiat un Acord de parteneriat între 
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în calitate de Lider de proiect 
(Partener nr.1) şi alţi 43 de Parteneri, reprezentanţi ai administraţiei publice locale - consilii 
judeţene/consilii locale/sectoare ale municipiului Bucureşti, printre care se află și Primăria Craiova, prin 
Direcția de Asistență Socială Craiova, partener 18. Acordul a avut ca scop depunerea unei cereri de 
finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 4, Obiectivul specific 
4.4 și vizează crearea şi dezvoltarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate, destinate 
victimelor violenţei domestice (cod serviciu social 8790CR-VD-III). Înfiinţarea şi funcţionarea acestor 
servicii sociale va fi sprijinită şi finanţată prin intermediul Proiectului privind combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice - VENUS, depus în cadrul Programului Operaţional Capital 
Uman (POCU), Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4. și care se va derula în perioada martie 2019 - 
martie 2023. 
      Obiectul parteneriatului este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară 
proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 
activităţilor aferente proiectului: ”VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”. 

  Principalele activităţi desfăşurate de către Primăria Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială 
Craiova, stabilite prin Acordul de parteneriat sunt: 
   Activitatea 1: Crearea unei reţele naţionale inovative integrate de locuinţe protejate pentru 
transferul la o viaţă independentă a victimelor violenţei domestice. 
• Identificarea şi alocarea spaţiilor necesare pentru crearea locuinţelor protejate şi a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport şi cabinete de consiliere vocaţională pentru victimele violenţei 



domestice.  
- Spaţiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinţei protejate destinate victimelor 

violenţei domestice. 
- Spaţiul care va fi amenajat /reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru victimele 

violenţei domestice. 
- Spaţiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului de consiliere vocaţională 

pentru victimele violenţei domestice. 
Spaţiul necesar va fi identificat şi alocat din domeniului public al judeţului/ consiliului local  

sau prin comodat/ închiriere de la terţi cu obligaţia de a nu schimba regimul juridic şi destinaţia acestuia, 
pe durata de implementare şi de sustenabilitate a proiectului şi se regăseşte în Anexa nr. 1 la Acord. 
• Desemnarea experţilor care vor fi remuneraţi în cadrul proiectului, conform legislaţiei în vigoare. 

  Activitatea 2: Operaţionalizarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate în 
vederea asigurării serviciilor sociale destinate victimelor violenţei domestice care necesită separarea de 
agresor şi sprijin pentru tranziţia la o viaţă independentă. 

Activitatea 3: Crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale de grupuri de suport pentru victimele 
violenţei domestice. 

Activitatea 4: Creşterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenţei domestice 
prin furnizarea de servicii de consiliere vocaţională 
• Crearea locuinţelor protejate şi a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete 
de consiliere vocaţională pentru victimele violenţei domestice. 

Activitatea 7: Managementul proiectului 
• Realizarea activităţilor proiectului şi utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanţă cu 
prevederile Acordului de parteneriat. 
• Asigurarea funcţionării şi sustenabilităţii serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 

    În acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcţionarea acestor servicii după finalizarea 
activităţilor de amenajări/reamenajări exterioare şi interioare, dotări, selecţionarea şi pregătirea 
personalului calificat prin finanţarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter funcţional şi de personal 
corespunzătoare şi managementul eficient şi integrat al serviciilor create pe o perioadă nelimitată, în 
funcţie de nevoile victimelor violenţei domestice în plan local, în condiţiile legii. 

Resursele umane implicate: responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocaţional, 
coordonator local şi responsabil financiar local. 

Resursele materiale proprii puse la dispoziţia proiectului: spaţiul necesar pentru crearea 
locuinţelor protejate şi a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete de consiliere 
vocaţională pentru victimele violenţei domestice. 

Resursele ce vor fi achiziţionate în cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri şi 
echipamente, consumabile necesare funcţionării serviciilor sociale. 

Prin adresa înregistrată la Direcţia de Asistenţă Socială Craiova sub nr. 9708/12.03.2019 Agenţia 
Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi transmite Contractul de finanțare nr. 
POCU/465/4/4/128038 /01.03.2019 privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOCU 
pentru implementarea Proiectului cod SMIS 2014+:128038. 

  Conform Contractului de finanțare încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de 
Autoritate de Management, și Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în 
calitate de Beneficiar al finanțării, valoarea totală a proiectului este de 51.080.375, 72 lei, iar durata 
acestuia este de 48 de luni.  

Pentru activităţile desfăşurate de către Primăria Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială 
Craiova, în conformitate cu cererea de finanţare şi cu obiectul parteneriatului, valoarea estimată a 
cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului este de 1.137.174,76 lei, iar contribuţia proprie la 
bugetul proiectului este de 22.743,50 lei. 

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat 
finanțare pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare/ dare în exploatare și să asigure exploatarea și 
întreținerea în această perioadă. 

În Cererea de finanțare, pentru Partenerul 18 - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială 
Craiova, sunt prevăzute următoarele tipuri de cheltuieli: 
- Cheltuieli cu amenajarea/renovarea unei locuințe protejate identificate prin Consiliul Județean pentru 

beneficiari identificați prin DGASPC și SPAS; 
- Cheltuieli privind chiria lunară a unei locunțe protejate; 



- Cheltuieli cu consumabile igienă; 
- Cheltuieli cu vouchere de hrană; 
- Cheltuieli cu sistem monitorizare video a locunței protejate; 
- Cheltuieli privind consum apă, canal, salubritate; 
- Cheltuieli privind consum energie electrică, abonament cablu, consum gaze; 
- Cheltuieli privind dotarea locuinței protejate cu pături, perne, perdele, draperii, pilote, veselă 

bucătărie, fier de călcat, televizoare, frigider, mobiler etc; 
- Cheltuieli cu salariu responsabil servicii sociale, consilieri vocaționali, psihologi etc; 
- Cheltuieli cu contribuții angajat și angajator; 

  De asemenea, în conformitate cu prevederile Anexei 1 la Contractul de finanțare sus-menționat, 
sursele de finanțare aferente proiectului, pentru partenerul nr. 18, Primăria Municipiului Craiova, prin 
Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, sunt: 

- FSE 84,44% - 960.177,34 lei; 
- Buget național 13,56% - 154.253,92 lei; 
- Contribuție proprie 2% - 22.743,50 lei. 

 
Având în vedere: 

- Nota de fundamentare prin care Direcţia de Asistenţă Socială Craiova solicita sprijinul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru susţinerea financiară a sumei de 22.743,50 lei, 
reprezentând 2% din valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului - Primăria Craiova, 
prin Direcția de Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului ,,VENUS- Împreună pentru o 
viaţă în siguranţă!”,; 

- Dispozițiile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele beneficiarilor care au 
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii 
totale a proiectelor proprii precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate 
integral din bugetele acestora”. 

- Potrivit art. 36, alin. (1),(6) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, art. 
19 și art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social 
European si Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, 
Ordonanta de urgenta nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

  Prin prezentul raport, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
asigurarea finanţării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției 
proprii, în sumă de 22.743,50 lei, reprezentând 2% din valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale 
partenerului - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului 
,,VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, finanţat prin Programul Operaţional Capital 
Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4. 

 

Pt. Director executiv, 
Dana Mihaela Boșoteanu 

 
 

                                                     Pt. Șef Birou, 
                                                     Marius Chetoiu 

   Viza C.F.P. 
 

                                                     Întocmit, 
                                                     insp. Ramona Zegheanu 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 56073/   .03.2019 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 56027/2019  întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se propune 
Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea asigurării finanțării, din bugetul de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Craiova, a contribuției proprii, în sumă de 22.743,50 lei, reprezentând 2% din valoarea estimată a 
cheltuielilor eligibile ale partenerului - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, în cadrul 
proiectului  ,,VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, implementat prin  Programul Operaţional Capital 
Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 
 

-  Nota de fundamentare prin care Direcţia de Asistenţă Socială Craiova solicita sprijinul Consiliului Local 
al Municipiului Craiova pentru susţinerea financiară a sumei de 22.743,50 lei, reprezentând 2% din 
valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență 
Socială Craiova, în cadrul proiectului ,,VENUS- Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”,; 

- Dispozițiile art.6, alin (1) din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale 
şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de 
ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor 
proprii precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora”. 

- în conformitate cu 36, alin. (1),(6) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, 
art. 19 și art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor 
finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune 
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanta de urgenta nr.40/2015 privind 
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 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 pentru adoptarea asigurării finanțării, din bugetul 
de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuției proprii în sumă de 22.743,50 lei, reprezentând 2% 
din valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență 
Socială Craiova, în cadrul proiectului ,,VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, finantat prin  Programul 
Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 
4.4 
 
 
 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                  consilier juridic 

                                                                                     Dana Mihaela Boșoteanu                                                     
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