
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin 

îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova 
- Gradinița cu  program prelungit Curcubeul Copilariei’’ 

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

23.04.2019; 
   Având în vedere expunerea de motive nr.72614/2019, rapoartele nr.72618/2019 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.72976/2019 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților 
de învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița cu  program prelungit Curcubeul 
Copilariei”;  
 În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de 
accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltarii 
urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv 
în formare profesională pentru dobandirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul 
vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie şi formare, Obiectivul Specific 4.4 - 
Cresterea calităţii infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educaţie timpurie 
şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, aprobat prin Ordinul 
3732/31.07.2017, cu modificările şi 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 ,,Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 

infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița cu  
program prelungit Curcubeul Copilariei’’, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de 
investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1. 

  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum 5.087.264,16 lei (inclusiv TVA). 



  

 
 
Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova de 2% din valoarea eligibilă 

a proiectului, în cuantum de 101.745,28 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze 
toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova. 

  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. 72614 /____.04.2019 

 

                                                                                                                        

Expunere de motive 

 
 

 Având în vedere scrisoarea pentru demararea etapei contractuale a Agentiei pentru 

Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr. 59404/27.03.2019 si Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor 

pentru apelul aferent POR 2014-2020, Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4 - 
Obiectivul Specific 4.4 - aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 

3732/31.07.2017 cu modifcarile si completarile ulterioare, in vederea finantarii acestuia, se 

impune adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova a unei hotarari privind 
aprobarea proiectului: “Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea 

infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program 

prelungit Curcubeul Copilariei” si a cheltuielilor legate de proiect. 

 

 
 

 
 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                       Pt. Director executiv, 

                                                                                              Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr.72618 /_______.04.2019                                                                                             Aprobat, 
                                                                                                                                 Primar, 
                                      Mihail Genoiu 
 
 
 

   Avizat, 
                                                                                                             Pt. Director executiv 

              Directia Economico - Financiară   
                                                                                                                  Daniela Militaru                    
 

RAPORT 
 

privind  aprobarea proiectului ”Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii 
unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița cu  program prelungit Curcubeul 

Copilăriei” și a cheltuielilor legate de proiect  
 

Având în vedere oportunitatea oferită în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, 
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în 
educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 4.4 - 
Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea 
participării părinților pe piața forței de muncă, Apel de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1, Municipiul 
Craiova a solicitat finanțare nerambursabilă pentru proiectul cu titlul: ”Creșterea accesului la educație 
prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  
program prelungit Curcubeul Copilariei”. 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova, prin derularea de lucrări de intervenție 
specifice, pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților preșcolarilor în cadrul Grădiniței 
cu program prelungit Curcubeul Copilăriei din Craiova. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Extinderea, reabilitarea și dotarea corpului de clădire 
aparținând Grădiniței cu program prelungit Curcubeul Copilariei în scopul îmbunătățirii condițiilor de 
desfășurare a procesului educativ precum și a bunăstării elevilor; Asigurarea creșterii nivelului de 
educație, de dezvoltare timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și capacitati de 
integrare socială. 

Descrierea principalelor lucrari de interventie: 
A. Extindere pe verticala (mansardare); 
B. Lucrările de reabilitare a sistemului de încălzire, sistemului de furnizare a apei calde de consum,   

si integrarea in circuit a panourilor solare existente; 
C. Reabilitare instalatie electrica si sanitara; 
D. Inlocuire tamplarie interioara si exterioara; 
E. Inchidere terasa cu tamplarie cu geam termopan; 
F. Sistem de alarmare la efractie, sistem de sonorizare pt alarmare si evacuare la dezastre, si 

inlocuire si extindere sistem de supraveghere video exterioara; 
G. Modernizare locuri de joaca pentru copii si teren de sport; 
H. Inlocuire partiala a retelelor de canalizare si apa pluviala; 
I. Imprejmuire si inlocuire porti acces incinta; 
J. Refacere alei si trotuare; 
K. Dotarea cu echipamente profesionale pentru bucatarie; 
L. Dotarea cu echipament tehnologic IT; 
M. Achizitie mobilier si dotari pentru salile de clasa 
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Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, prin adresa nr. 59404/27.03.2019 

am fost înștiințați că se demarează etapa precontractuală în vederea semnării contractului de finanțare 
pentru acest proiect. 

    Unul din documentele obligatorii, solicitat în cadrul acestei etape este hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova privind  aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de acesta. 

Valoarea totală a proiectului este în sumă de 5.087.264,16 lei inclusiv TVA și este eligibilă 
integral.  

În cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este de 
98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 
bugetul de stat iar 2% din valoarea cheltuielilor eligibile sunt supotrtate de beneficiar. Astfel, contribuția 
proprie în proiect a Municipiului Craiova este de 101.745,28 lei. 

 
      Date fiind cele prezentate anterior și în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 
215/2001 republicată privind administrația publică locală, art. 44, alin. (1) din Legea 273/29.06.2006 
privind finanțele publice locale, HG nr. 399/27.05.2015 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 modificarile și completările ulterioare, Ghidul 
Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 4 - 
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, 
inclusiv in formare profesionala pentru dobandire a de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.4 - Cresterea calitatii 
infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie și sprijinirea participării 
parinților pe piața forței de muncă, aprobat prin Ordinul 3732/31.07.2017 cu modifcarile și completările 
ulterioare, prin prezentul raport supunem Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  

1. Aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii 
unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița cu  program prelungit Curcubeul Copilariei”  
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, 
Prioritatea de investitii 4.4, Obiectiv specific 4.4, Apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1; 

2. Aprobarea valorii totale a proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița cu  program prelungit 
Curcubeul Copilariei”  , în cuantum de 5.087.264,16 lei (inclusiv TVA);  

3. Aprobarea contributiei proprii în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând contribuția de 
2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 101.745,28 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ 
din Municipiul Craiova - Gradinița cu  program prelungit Curcubeul Copilariei” ;  

4. Aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ 
din Municipiul Craiova - Gradinița cu  program prelungit Curcubeul Copilariei”  , pentru implementarea 
proiectului în conditii 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; 

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

Pt.Director Executiv 
Dana Mihaela Bosoteanu     VIZA C.F.P. 

 
                       
                                                  
 
 

                                                    Întocmit,                                                                                                                     
insp.Rosca Alina                        insp.Roman Livia                   insp.Dicianu Marinela                                                                                   



  

 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 72976/     .04.2019 
 

 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

           -  Expunerea de motive nr.72614/2019; 

 - Raportul nr. 72618 /2019 întocmit de Directia Elaborare si Implementare Proiecte prin 

care se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptarea unei hotarari privind 
aprobarea proiectului  “Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii 
unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit 
Curcubeul Copilariei” si a cheltuielilor legate de proiect;  
 

- 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. 3732/2017 pentru aprobarea 

Ghidului solicitantului cu modificările si completările ulterioare. 

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

juridic;  

 

 

           AVIZĂM FAVORABIL 

 

           Raportul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte privind adoptarea de către 

Consiliul Local al Municipiului Craiova  a unei hotarâri privind aprobarea proiectului  

“Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din 

municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Curcubeul Copilariei” si a cheltuielilor 

legate de proiect. 

 

  

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                     consilier juridic 

                                                                                                    Dana Mihaela Bosoteanu 
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