
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.6/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – 

Gradinița cu program prelungit „Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr. 3”  
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
15.04.2019; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.69307/2019, rapoartele nr.69316/2019 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.70568/2019 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2019 referitoare la aprobarea 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova 
aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit „Floare Albastră”, 
inclusiv Creșa nr. 3”;  
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale, Hotărârii de Guvern nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate 
a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, 
Instrucțiunii nr.112/08.03.2019 a MDRAP şi Ghidului solicitantului - Condiții specifice 
de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, 
anexă la Ordinul vice prim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației 
publice nr. 4438/02.04.2018; 
   În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.1, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.6/2019, după cum urmează: 
a) Articolul 2 va avea următorul conţinut: 
„Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 4.244.018,78 lei (inclusiv TVA)”. 
b) Articolul 3 va avea următorul conţinut: 

            „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 456.094,37 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre”. 



  

 
 

  Art.2. 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. 69307/  2019 

 

 

                                                                                        

Expunere de motive 

 
 

 

 In vederea contractarii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Floare 

Albastra” inclusiv Creșa nr. 3”, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 
3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B - Clădiri rezidențiale, in conformitate cu Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, aprobat prin 
Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 4438/02.04.2018, potrivit solicitării de 

clarificări nr. 8149 transmisă de ADR SV Oltenia, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 

65709/03.04.2019, propun modificarea HCL nr. 6/08.01.2019 privind aprobarea proiectului sus-
menționat. 

 
 

 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

                                                                                                                              

                                                                               

 
                                                                                                                      Pt. Director executiv, 

                                                                                                            Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr. 69316/ 2019               
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Aprobat, 
                                                                                                                         Primar, 
                                                                                                                   Mihail Genoiu 
 
 
 
                                                                                                                        Director executiv D.E.F,   
                                                                                                                              Daniela Militaru                    
                                          
 

 
RAPORT 

 
pentru modificarea HCL nr. 6/08.01.2019 privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice 

a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program 
prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”  

 
 
 

Prin HCL nr. 6/08.01.2019 a fost aprobat proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor 
publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit 

”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”, precum și: 
- valoarea totală proiectului, în cuantum de 3.918.226,51 lei (inclusiv TVA); 
- 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 
358.024,22 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului; 

- sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din  Bugetul de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Craiova. 

- asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Autoritatea locala a depus, în data de 12.10.2018, cererea de finanţare cu titlul „Creşterea 

eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - 
Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”, în cadrul apelului de proiecte 
POR/2018/3/3.1/B/2/SV, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri 
publice. 

Prin adresa ADR SV Oltenia nr. 34757/28.12.2018 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova 
cu nr. 330/03.01.2019, Municipiul Craiova a fost informat cu privire la faptul că proiectul „Creşterea 

eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – 

Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”, avand codul SMIS 126182, a 
fost selectat pentru finantare si a fost demarata etapa precontractuala. 

Municipiul Craiova are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor 
cheltuielilor aferente cererii de finanţare (cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a 
maxim 98% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat. 

Astfel, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie, 
valoarea totala a cererii de finantare a fost in cuantum de 3.918.226,51 lei (inclusiv TVA), din care 
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valoarea totala eligibila 3.632.859,48 lei, valoarea totala neeligibila de 285.367,03 lei, iar contribuția 
proprie a solicitantului la cheltuielile eligibile și neeligible ale proiectului în valoare de 358.024,22 lei. 

În data de 02.04.2019, ADR SV Oltenia a transmis Municipiului Craiova Solicitarea de clarificări 
nr. 8149, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 65709/03.04.2019, prin care ne solicită 
următoarele: 

”In conformitate cu prevederile instructiunii AMPOR nr. 112/08.03.2019 publicata pe site-ul 
www.inforegio.ro, va solicitam actualizarea estimarilor bugetare legate de valoarea preconizata a 

achizitiilor efectuate/care urmeaza a fi efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv 
prevederile art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice şi 

a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene.” 
 Precizăm că art.71 -   (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul 

investitiilor publice şi a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene prevede următoarele: ”Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 

ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, 

pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”.  
În urma analizării acestei solicitări de clarificări de către proiectantul care a întocmit 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiții menționat mai sus, 
respectiv SC Hard Expert Consulting SRL, acesta ne-a transmis adresa nr. 131/05.04.2019, înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr. 67888/08.04.2019, prin care ne transmite documentația actualizată 
în conformitate cu prevederile Instructiunii AMPOR nr. 112/08.03.2019. 

Pe cale de consecință, au fost actualizate Devizul general și Bugetul proiectului, după cum 
urmează: 
- valoarea totală a cererii de finanțare este în cuantum de 4.244.018,78 lei; 
- valoarea totală eligibilă 3.865.228,99 lei; 
- valoarea totală neeligibilă 378.789,79 lei; 
- contribuția proprie a solicitantului 456.094,37 lei. 

Având în vedere obligativitatea respectării termenului stabilit prin adresa ADR SV Oltenia nr. 
8149/02.04.2019, inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 65709/03.04.2019, pentru 
îndeplinirea obligației menționate apreciem că se impune adoptarea de urgență de către consiliul local a 
unei hotărâri în acest sens. 

Fata de cele expuse,  in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din Legea nr. 
215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/29.06. 
2006 privind finantele publice locale, Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, Instrucțiunea nr. 
112/08.03.2019 a MDRAP şi Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în 
cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, anexă la Ordinul vice prim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4438/02.04.2018: 

Prin prezentul raport, în vederea semnării contractului de finanţare şi implementării 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând 
sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”, 

supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova  următoarele: 
 
1. Modificarea art. 2 din HCL nr. 6/08.01.2019, în sensul aprobării valorii totale a proiectului „Creşterea 

eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – 
Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”, in cuantum de 4.244.018,78 lei 
(inclusiv TVA); 
 
2. Modificarea art. 3 din HCL nr. 6/08.01.2019, în sensul aprobării contribuției proprii în proiect a 
Municipiului Craiova, în cuantum de 456.094,37 lei, reprezentând contribuția solicitantului la cheltuielile 
eligibile ale proiectului, respectiv 2% din valoarea eligibilă totală și contribuția solicitantului la 
cheltuielile neeligibile ale proiectului ale proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice 

din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Floare 
Albastră” inclusiv Creșa nr. 3”; 
 



 
 3

3. Celelalte articole ale HCL nr. 6/08.01.2019 rămân nemodificate. 
 
 
           Pt. Director executiv, 
        Dana Mihaela Bosoteanu                                     Pt. Șef Birou Management Financiar, 

                         Marius Chetoiu 
 
 
 

                  Vizat CFP, 
            

 
 

 
 

                                                                             Intocmit, 
                                                                                      insp. Ramona Zegheanu                  insp. Alisa Grigorie                            
                                                                                                                          
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 70568/ 2019   

 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 69316/2019 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se 

propune Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea HCL nr. 6/08.01.2019 privind aprobarea 

proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând 

sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit Floare Albastra inclusiv Creșa nr. 3”, a valorii 

totale a acestuia, a contribuției proprii în proiect a Municipiului Craiova, a sumelor reprezentând cheltuieli 

conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, asigurarea tuturor resurselor financiare necesare 

implementării proiectului, în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3, 

Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV 

- în 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 în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi 

Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Instrucțiunea nr. 
112/08.03.2019 a MDRAP, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, aprobat prin Ordinul 

M.D.R.A.P.F.E. 4438/02.04.2018; 

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

 

 

           AVIZĂM FAVORABIL 

 

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte pentru adoptarea, de către Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, a unei hotarâri pentru modificarea HCL nr. 6/08.01.2019 privind aprobarea 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând 
sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit Floare Albastra inclusiv Creșa nr. 3”, a valorii 

totale a acestuia, a contribuției proprii în proiect, a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 

durata implementării proiectului, asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 

proiectului, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritară 
3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B 

- Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV. 

 
 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                   consilier juridic 

                                                                                                  Dana Mihaela Boșoteanu 
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