
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

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

nr.538/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin 

îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - 
Gradiniţa cu  program prelungit Ion Creangă” 

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

de 14.02.2020; 

          Având în vedere referatul de aprobare nr.21652/2020, raportul nr.21683/2020 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.23844/2020 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.538/2018 
referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii 
unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Gradiniţa cu  program prelungit Ion 
Creangă”;   
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului 
de investitii finantate din fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finanțate prin 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 
2014-2020, cu modificările și completarile 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 si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca, 
aprobat prin Ordinul 3732/31.07.2017 cu modifcarile și completările ulterioare; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, 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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii 
unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Gradiniţa cu  program prelungit 
Ion Creangă”, în forma revizuită,  conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



  

 
 
Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției prevăzută la art. 1, 

în forma revizută, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.538/2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 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. 21652  /04.02.2020 

 

                                                                                        

Referat de aprobare 

 

 

 Având în vedere solicitarea  Agentiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest 

Oltenia înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.10330/17.01.2020, 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 și date fiind modificarile suportate de 

documentație pe parcursul procesului de evaluare, se impune modificarea HCL 

nr.538/20.12.2018 privind aprobarea formei revizuite a Documentatiei de avizare 

a lucrarilor de interventii privind proiectul ”Creșterea accesului la educație prin 

îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - 

Gradinița cu  program prelungit Ion Creanga” . 

 

 

 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                         Pt. Director Executiv 

                                                          Dana Mihaela Boşoteanu 

 

 

 

 

 

 

 



  

Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr. 21683 /04.02.2020                                                                                   Aprobat, 
                                                                                                                                Primar, 
                                      Mihail Genoiu 

RAPORT 
 

pentru modificarea HCL nr. 538/20.12.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție pentru proiectul ”Creșterea accesului la educație prin 

îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița 
cu  program prelungit Ion Creangă”   

 

Având în vedere oportunitatea oferită în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -

2020, Axa prioritara 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 Ion Creangă”. 

Prin HCL nr.538/20.12.2018 la art. 1 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creșterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea 

infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Grădiniţa cu program prelungit 

Ion Creangă”, situată în municipiul Craiova, str. Aurel Vlaicu, nr.10, în vederea depunerii unui 

proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

hotărâre. 

  Totodată, au fost aprobați principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a 

investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din hotărâre. 
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiții 

menționat mai sus este anexă la cererea de finanțare pentru proiectul mai sus menționat. 

Pe parcursul etapei de evaluare a capacității administrative și eligibilității precum și a 

etapei de evaluare tehnico-financiară a proiectului de către OI ADR SV Oltenia, au fost 

solicitate o serie de clarificări în sensul inserării informațiilor privind spațiile verzi și trotuarele, 

completat planul de amenajări exterioare cu informații privind suprafața de joacă, spații verzi, 

alei și trotuare, descrierea organizării de șantier, modificarea planșelor privind recuperatoarele 

de căldură, refăcută analiza cost-eficacitate. Astfel că, documentația a fost modificată conform 

solicitarilor evaluatorilor și a fost transmisă către  ADR SV Oltenia. 
Totodată, ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, prin adresa 

nr.861/16.01.2020 înregistrată la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 10329/17.01.2020, OI- 

ADR SV Oltenia ne înștiințează că se demarează etapa precontractuală și ne solicită:  

”În conformitate cu prevederile instructiunii AMPOR nr. 112/08.03.2019 publicată pe site-ul 
www.inforegio.ro, vă solicităm actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea 
preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează a fi efectuate, a devizului general, luând în 
considerare exclusiv prevederile art. 71 din OUG 114/2018 cu modificările și completările 
ulterioare privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri 
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 măsuri în 
domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri 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, până la sfârşitul anului 2019, pentru domeniul construcţiilor, 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include 
indemnizaţiile, sporurile 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 în medie 17,928 lei/oră”.  
   (2) În perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include 
indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 
167,333 ore pe lună.  

Ca răspuns la respectiva solicitare, proiectantul care a întocmit Documentaţia de avizare 

a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiții menționat mai sus, respectiv SC Hard 
Expert Consulting SRL, a transmis documentația actualizată. 

Pe cale de consecință, au fost revizuite în mod corespunzător Anexa 1 și Anexa 2 la HCL 

nr. 538/20.12.2018.  
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, sunt următorii: 

1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 4.850.745,51 lei din care 

construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA 19%: 2.670.865,13 lei; 

2. valoarea totală a lucrărilor de intervenție fără TVA – total 4.080.198,52 lei din care 

construcții-montaj (C+M) fără TVA: 2.244.424,48 lei. 

 

Date fiind cele prezentate anterior și în conformitate cu prevederile art. 129, alin.2, lit.b) 
coroborat cu alin. 4, lit.f), alin 7 lit a si art.196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, HG nr. 907/2016, HG nr. 399/27.05.2015 privind regulile 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finanțate prin Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările 

și completarile 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 si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei 
de munca, aprobat prin Ordinul 3732/31.07.2017 cu modifcarile și completările ulterioare, prin 

prezentul raport supunem spre aprobare următoarele: 

 

-aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 

investiții: “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de 
învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”, în forma 

revizuită conform  anexei 1, ce face parte integrantă din prezentul raport; 

-aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, în forma revizuită, conform 

anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezentul raport;  

-aprobarea modificării în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.538/2018. 

 

 
Pt. Director Executiv 

Dana Mihaela Boşoteanu 
 

VIZA C.F.P.                             Întocmit,   
       
                                                                            insp.Roman Livia    insp.Dicianu Marinela 



















































































































































































  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.23844 / 06.02.2020 
 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 

   Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare  nr.21652/2020; 

 - Raportul nr.21683 /2020 întocmit de Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte prin 
care se supune Consiliului Local al Municipiului Craiova spre aprobare modificarea HCL 
nr.538/20.12.2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru  
proiectul ”Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de 
învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița cu  program prelungit Ion Creanga” ; 

- În conformitate cu prevederile art. 129, alin.2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. f), alin. 7 
lit. a si art.196, alin. 1, lit. a) din Ordonanţa de urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, HG nr. 907/2016, HG nr.399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielile 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 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 si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei 
de munca, aprobat prin Ordinul 3732/31.07.2017 cu modifcarile și completările ulterioare  

- Potrivit Legii nr. 514/2003 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 pentru modificarea HCL 
nr.538/20.12.2018 în sensul aprobării formei revizuite a Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie pentru proiectul ”Creșterea accesului la educație prin 
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - 
Gradinița cu  program prelungit Ion Creanga”, în forma anexată la raportul de specialitate . 
 
 
 
 Director Executiv,                       Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                   consilier juridic 

                                                                                                   Claudia Calucica 
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