
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.253/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea calităţii 

infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 
Craiova’’ 

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

07.08.2019; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.134114/2019, raportul nr.134125/2019 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.134378/2019 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2019 
referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”;  
 În conformitate cu prevederile art.105 din Legea educației naționale nr. 1/2011 şi 
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 şi Ghidului Solicitantului - 
Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR 2014-2020, Axa 
Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – 
Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de 
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie 
si formare, Obiectivul Specific 4.5 – Cresterea calitatii infrastructurii educationale 
relevante pentru piata fortei de muncă aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru 
fonduri europene nr. 3733/2017, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.a, art.139, 
alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
  Art.1.Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.253/2019, care va avea următorul conţinut: 
             „Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7.458.382,78 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 GENERAL, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

   



MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr.  134114 /31.07.2019 

           Se aprobă, 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

                                                                                                                                                                            

Referat de aprobare 
 

 Primaria Municipiului Craiova a depus cererea de finanţare cu titlul „Cresterea calitatii 

infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova” în cadrul 
apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1. Proiectul se află în etapa de contractare și a fost aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 253/30.05.2019. În conformitate cu scrisoarea de clarificare nr. 4 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 89179/15.05.2019, valoarea totala a proiectului 
aprobată de Consiliul Local Craiova prin hotararea menționată este de 12.145.152,62 lei, din care 
contribuția Municipiului Craiova este în sumă de 233.454,74 lei, reprezentând 2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 
 Prin solicitarea de clarificări nr. 7 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
118637/04.07.2019, ADR SV Oltenia a solicitat majorarea contribuției proprii a Municipiului Craiova 
la valoarea de 7.458.382,78 lei în concordanță cu alocarea financiară pentru Obiectivul Strategic 4.5., 
având în vedere că în acest moment nu se poate emite o decizie de supracontractare pentru proiectele 
care se încadrează partial în alocare. 
 Ca urmare, prin adresa nr. 120284/08.07.2019, Primăria Muncipiului Craiova a solicitat 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferul sumei alocate la Priorității de 
Investiții 4.2, care nu a fost cheltuită, către Obiectivele Strategice 4.5. și 4.4 unde alocările din prezent 
nu acoperă necesarul de finanțare. 
 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin adresa nr. 92073/ 129586/2019 a 
răspuns că o realocare de fonduri necesită atât o analiză privind atingerea indicatorilor, cât și 
modificarea POR 2014-2020 și, implicit, o hotărâre a Comitetului de Monitorizare a POR. 
 În acest moment, finanțarea ce se poate acorda se încadrează în alocarea pe municipiu; se are în 
vedere modificarea formei contractelor de finanțare astfel încât să se includă valoarea maximă 
nerambursabilă ce poate fi acordată, care poate fi atinsă,  în cazul în care sunt realizate economii, prin 
acte adiționale de modificare a contractului de finanțare. În acest caz, potrivit Ghidului solicitantului – 
Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelui de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 
aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3733/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, valoarea maximă a asistenței nerambursabile poate ajunge până la 98% din 
cheltuielile eligibile. 
 Potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, art. 105, cheltuielile cu investițiile fac parte din 
finanțarea complementară a unităților de învățământ care se asigură din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, care au rolul de a asigura 
conditiile necesare unui proces educational la standarde europene si imbunatatirea accesului la educație 
si formare profesionala a elevilor. 
 În considerarea celor de mai sus, semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Cresterea 
calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova” este 
condiționată de modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 253/30.05.2019 privind aprobarea 
proiectului, în sensul aprobării contribuției de 7.458.382,78 lei a Municipiului Craiova la bugetul 
proiectului, urmând ca în funcție de deciziile Comitetului de Monitorizare a POR ori Autorității de 
Management contribuția să scadă prin majorarea corelativă a asistenței financiare nerambursabile până 
la 98% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

 

Administrator public, 
Sorin Manda 

Pt. Director executiv D.E.F, 
Daniela Militaru 

D.E.I.P., 
Dana Mihaela Boșoteanu 
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Municipiul Craiova 

Primaria Municipiului Craiova        

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr. 134125/31.07.2019             
                                                                                                                      Aprobat, 
                                                                                                                        Primar, 
                                                                                                                 Mihail Genoiu 
 
 
 

Administrator public, 
Sorin Manda 

 
                                                                                                        Pt. Director executiv D.E.F,   
                                                                                                                  Daniela Militaru                    
                                          

 

RAPORT 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 253/30.05.2019 privind aprobarea 
proiectului „Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentara, Craiova” 
 

Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operaţional Regional (POR) 2014 
– 2020 in cadrul Axei Prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatii de 
investitii 4.4 – Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru 
dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educatie si formare, Obiectivul Specific (O.S.) 4.5 – Cresterea calitatii infrastructurii 
educationale relevante pentru piata fortei de munca, autoritatea locala a depus cererea de 
finanţare cu titlul „Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de 
Industrie Alimentara, Craiova” în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea conditiilor necesare unui proces 
educational la standarde europene si imbunatatirea accesului la educație si formare 
profesionala a elevilor din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova prin 
derularea de lucrari de interventie specifice, în vederea asigurarii unor rezultate educaționale 
mai bune în paralel cu promovarea participarii si reintegrarea parinților pe piața muncii. 

Obiectivul general sustine Obiectivul Specific 4.5 Cresterea calitații infrastructurii 
educaționale relevante pentru piața forței de munca. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Reabilitarea si dotarea corpului de cladire scoala - C16 si constructia unei noi 

cladiri cu destinatia spatiu pentru activitati de instruire practica in specialitatea Alimentatie 
Publica si Turism, apartinand Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova in scopul 
imbunatatirii conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor; 

2. Asigurarea cresterii nivelului de educație, de dezvoltarea elevilor, pentru asigurarea 
unor rezultate educationale bune in vederea integrarii pe piata muncii. 

Proiectul de fata are 2 componente, astfel: 
I. Reabilitare corp de clădire C16 constând în: anvelopare spatiu cladire scoala, 

repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta pericol de desprindere, 
înlocuirea invelitorii de peste accesul in subsol, înlocuire tamplarie de lemn existenta la 
ferestre si usi, parchetare sali de clasa etajul 2, refacerea finisajelor interioare, amenajarea 
aleilor pietonale si acces in cladire pe cele 3 usi existente, dotare mobilier, refacerea 
accesurilor spre curtea scolii, prin montarea a doua usi de evacuare din casele de scari, 
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crearea de facilitati pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces, grup sanitar pentru 
persoanele cu dizabilitati locomotorii), montarea centralei de detectie incendiu, izolarea 
termica a planseului peste subsolul neincalzit, lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire, 
înlocuirea instalației sanitare, lucrari de modernizare a instalatiei electrice a cladirii, 
montarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice (80 panouri fotovoltaice), 
dotarea cu mobilier si aparatura specifica. 

II. Desființarea corpului C17 – Moară și construirea unei atelier pentru școală. 
Constructia existenta (corpul C17-Moara) are o suprafata construita la sol de 113 mp, regim 
de înăltime P+1 partial, stadiul fizic de executie - 65%, fiind începută în anul 2004. Lucrarea 
a fost sistata din lipsa de fonduri in anul 2006, aceasta ramanand la stadiul de constructie 
netencuita atat pe interior, cat si pe exterior, fara planseu, fara usi sau ferestre. Intre timp, in 
locul claselor cu profil morarit – Industrie alimentara au aparut in structura colegiului clasele 
de alimentatie publica si turism, fapt ce a dus la solicitarea schimbarii destinatiei acestui 
spatiu in „spatiu pentru activitati de instruire practica in specializarea alimentatie publica si 
turism”. Investitia consta in demolarea constructiei existente, ca urmare a concluziilor 
expertizei tehnice, si contruirea unui spatiu pentru activitati de instruire practica in 
specializarea Alimentatie Publica si Turism cu toate dotările specifice necesare și mobilier. 
Clădirea nouă va avea regim de înălțime P+2E, suprafața construită 149,89 mp și suprafața 
utilă 386,28 mp. Încălzirea va fi furnizată de centrala termică aferentă corpului C16. Prin 
reabilitarea termică a corpului C16 și modernizarea centralei termice care îl deservește, 
acesta va putea prelua un nou consumator, corpul C17. Din acest punct de vedere, cele două 
investiții sunt interdependente. Se apreciază că vor beneficia de noua infrastructură școlară 
un număr de 1083 de elevi. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 253/30.05.2019 a fost aprobat proiectul în valoare 
totala de 12.145.152,62 lei (inclusiv TVA) din care valoare eligibila 11.687.847,52 lei si 
valoare neeligibila de 457.305,10 lei, iar contribuția Municipiului Craiova în cuantum de 
233.454,74 lei, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Proiectul se află în etapa de contractare. Conform graficului de activități din cererea 
de finanțare a proiectului, derularea contractelor de lucrări se propune a se desfășura în 
perioada decembrie 2020 – iunie 2022. 

Potrivit solicitării de clarificare nr. 7, transmisă cu adresa nr. 15815/03.07.2019, 
înregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub nr. 118637/04.07.2019, ADR SV Oltenia a 
solicitat majorarea contribuției proprii a Municipiului Craiova de la 233.454,74 lei la 
7.458.382,78 lei, în concordanță cu alocarea financiară pentru Obiectivul Strategic 4.5. 

Ca urmare, prin adresa nr. 120284/08.07.2019, Primăria Muncipiului Craiova a 
solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferul sumei alocate 
la Priorității de Investiții 4.2, care nu a fost cheltuită, către Obiectivele Strategice 4.5. și 4.4 
unde alocările din prezent nu acoperă necesarul de finanțare. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin adresa nr. 92073/ 
129586/2019 a răspuns că o realocare de fonduri necesită atât o analiză privind atingerea 
indicatorilor, cât și modificarea POR 2014-2020 și, implicit, o hotărâre a Comitetului de 
Monitorizare a POR. 

În acest moment, finanțarea ce se poate acorda se încadrează în alocarea pe municipiu; 
se are în vedere modificarea formei contractelor de finanțare astfel încât să se includă 
valoarea maximă nerambursabilă ce poate fi acordată, care poate fi atinsă,  în cazul în care 
sunt realizate economii, prin acte adiționale de modificare a contractului de finanțare. În 
acest caz, potrivit Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în 
cadrul Apelui de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 aprobat prin Ordinul ministrului delegat 
pentru fonduri europene nr. 3733/2017, cu modificările și completările ulterioare, valoarea 
maximă a asistenței nerambursabile poate ajunge până la 98% din cheltuielile eligibile. 

Potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, art. 105, cheltuielile cu investițiile fac 
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parte din finanțarea complementară a unităților de învățământ care se asigură din bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ 
preuniversitar, care au rolul de a asigura conditiile necesare unui proces educational la 
standarde europene si imbunatatirea accesului la educație si formare profesionala a elevilor. 

Având în vedere că termenul de răspuns la clarificări este în data de 09.08.2019, fiind  
prelungit cu 30 de zile calendaristice față de cel inițial, respectiv data de 10.07.2019, precum 
și faptul că în cazul unui răspuns nefavorabil cererea de finanțare poate fi respinsă, apreciem 
că se impune adoptarea de urgență de către consiliul local a unei hotărâri în sensul solicitării. 

 

Față de cele menționate,  in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), litera d) 
din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 105 din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, H.G. 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 şi Ghidul Solicitantului - 
Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR 2014-2020, Axa 
Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investitiile 
in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si 
invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, 
Obiectivul Specific 4.5 – Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata 
fortei de muncă aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 
3733/2017, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul raport, în vederea 
semnării contractului de finanţare şi implementării proiectului „Cresterea calitatii 
infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova”, solicitarea 
de clarificare nr. 7, transmisă de Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu 
adresa nr. 15815/03.07.2019, înregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub nr. 
118637/04.07.2019, adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Adminsitrației Publice nr. 
92073/2019 înregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub nr. 129586/22.07.2019, 
supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova  modificarea art. 3 din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 253/30.05.2019, care va avea următorul conținut: 

 
”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 7.458.382,78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 
prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.” 
 
Ordonator principal de credite delegat, 

Lucia Ștefan 
D.E.I.P., 

Dana Mihaela Bosoteanu 
B.M.F., 

Marius Cristian Chetoiu 
 
                                                                          
 
 

Vizat C.F.P., 

 
 

 
 
 

         Intocmit, 

                              insp. Alina Roșca   insp. Livia Roman  insp. Elena Petrisor            
       
  



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 134378/31.07.2019 
 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 134114/2019; 

- Raportul nr. 134125/2019 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se 

supune Consiliului Local al Municipiului Craiova  aprobarea proiectului „Cresterea calitatii 
infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova” în vederea 

finanțării acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 – Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in 

formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 – Cresterea calitatii 
infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca; 

 
- in conformitate cu art. 129, alin. (4), litera d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, art. 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, H.G. 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 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de 
accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investitiile in educatie, in formare, 

inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot 
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 

4.5 – Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de muncă 
aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3733/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, prin prezentul raport, în vederea semnării 

contractului de finanţare şi implementării proiectului „Cresterea calitatii infrastructurii 
educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova”, solicitarea de clarificare 

nr. 7, transmisă de Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu adresa nr. 
15815/03.07.2019, înregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub nr. 118637/04.07.2019, 

adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Adminsitrației Publice nr. 92073/2019 

înregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub nr. 129586/22.07.2019, 
- 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
253/30.05.2019 privind aprobarea proiectului „Cresterea calitatii infrastructurii educationale la 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova”. 
 

 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                     consilier juridic 

                                                                                                       Claudia Calucica 











Obiective proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Rezultate asteptate

Secţiunea a fost deblocată.

Context

Justificare

Grup tintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

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.
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Resurse umane implicate

Resurse materiale implicate

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

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.

Graficul de rambursare

Secţiunea a fost deblocată.

Având in vedere adresa AMPOR nr. 79080/27.06.2019, inregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 15464/28.06.2019, vă rugăm să actualizati
bugetul cererii de finantare astfel incât finantarea nerambursabilă acordată să nu depăşească alocarea municipiului pentru respectivul
obiectiv specific, conform alocărilor din DCI şi/sau acorduri de negociere, dupa caz.

Astfel, alocarea financiară pentru Municipiul Craiova este de 854.000,00 euro, respectiv 3.980.921,00 lei, calculat la cursul 1 euro =
4,6615 lei.
Prin proiect se solicită finanţare nerambursbilă, în sumă de 11.439.303,78 lei.

Diferenţa între valoarea nerambursabilă solicitată şi valoarea alocată Municipiului Craiova (11.439.303,78 – 3.980.921,00 = 7.458.382,78
lei) va constitui contribuţia beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului.

Se vor retransmite toate documentele influenţate de modificări (ex: declaratia de angajament, eligibilitate TVA, HCl aprobare proiect, HCl
indicatori tehnico-economici, formulare bugetare Cod 23 si F1, lista de echipamente etc ).
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Va rugam sa incarcati documentele pana pe data de  10.07.2019, ora 16:30.
Va rugam ca inainte de a raspunde la solicitarea de clarificari sa studiati manualul de utilizare MySmis, sectiunea de contractare.
Dorim sa va informam asupra faptului ca  în cazul în care nu ne furnizaţi clarificările solicitate în termenul de mai sus, sau clarificările
transmise sunt incomplete sau nesatisfăcătoare, cererea de finanţare poate fi respinsă.
Vă rugăm să redenumiţi fişierele incluse în răspunsul la solicitarea de clarificari prin introducerea la sfarşitul denumirii fişierului a
cuvântului RCTR, în vederea identificării rapide a noilor documente incarcate in MySMIS.

Persoana de contact din partea OI ADR Sud – Vest Oltenia este Eliana Badeanu –  Coordonator Compartiment Contractare, telefon
0 2 5 1 . 4 1 1 . 8 6 9 ,  e - m a i l :  e l i a n a . b a d e a n u @ a d r o l t e n i a . r o .

Cu stima,
Director General ADR SV Oltenia,
Marilena Bogheanu

Aprobat,
Monica Botea, Sef OI
P O R

Avizat
,Catalin Catana, Sef Departament ESC si AT POR

Verificat,
Eliana Badeanu, Coordonator Compartiment Contractare POR

Intocmit
,Adriana Cirstea, Ofiter Contractare POR

Semnatura:

Cirstea Adriana
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