
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

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

îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova 
- Grădinița cu  program prelungit Phoenix”   

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

14.02.2020; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.21698/2020, raportul nr.21706/2020 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.23871/2020 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 - Grădinița cu  program prelungit Phoenix”;  
 În conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului 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; 
   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 proiectul „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 

infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  
program prelungit Phoenix”,  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 de 4.254.447,63 lei, inclusiv TVA. 

  Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 82.143,31 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 



  

 
Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a 

sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în 
condiții optime a proiectului. 

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor 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 şi contractul de finanţare. 

  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 GENERAL, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

   



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr. 21698 /04.02.2020 
 

                                                                                        
Referat de aprobare 

 
 

 Având în vedere oportunitatea oferită în cadrul Programului Operational 
Regional 2014 -2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investitii 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare 
profesională pentru dobandirea 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 - Gradinița cu  program prelungit 
Phoenix”. 
 Prin scrisoarea Agentiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.10331/17.01.2020 am fost  
informaţi cu privire la demararea etapei precontractuale pentru proiectul menţionat. 
 În contextul solicitărilor formulate de expertii ADR Sud – Vest Oltenia în cadrul 
acestei etape şi în conformitate cu  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 modificarile si completarile 
ulterioare, în vederea semnării contractului de finanţare se impune adoptarea, cu 
celeritate,  de către Consiliul local al Municipiului Craiova a unei hotărâri privind 
aprobarea proiectului “Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea 

infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu 

program prelungit Phoenix” şi a cheltuielilor legate de proiect . 
 
 
 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

 
        PT. DIRECTOR EXECUTIV 

Dana Mihaela Boşoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr.21706/04.02.2020                                                                                       Aprobat, 
                                                                                                                                Primar, 
                                      Mihail Genoiu 
 
 
 

Avizat, 
                                                                                                       Pt. Director executiv 

           Direcția Economico - Financiară   
                                                                                                          Daniela Militaru                    

 
 

RAPORT 
 

privind  aprobarea proiectului ”Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea 
infrastructurii unitatilor de invatamant din Municipiul Craiova - Gradinita cu  program 

prelungit Phoenix” şi a cheltuielilor legate de proiect 
 

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

2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - 
Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobandirea 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 - Gradinița cu  program prelungit 
Phoenix”. 

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 Phoenix din Craiova, imobil situat în municipiul 
Craiova, B-dul Olteniei,nr.81. 

Obiectivele specifice ale proiectului: Reabilitarea și dotarea corpului de clădire aparținând 
Gradiniței cu program prelungit Phoenix 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 lucrări de intervenție: 
A. Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
B. Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum; 
C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum 

propriu; 
D. Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calității aerului interior; 
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E. Reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat, realizare instalatie de stingere a 
incendiilor cu hidranti interiori si exteriori; 

F. Reabilitare împrejmuire; 
G. Refacere alei și trotuare; 
H. Refacere spatii verzi și realizarea de loc de joaca, dotări curtea de joacă; 
I. Dotarea cu echipamente profesionale pentru bucatarie, spalatorie; 
J. Dotarea cu echipamente tehnologice IT, mobilier și dotări săli de clasă; 
K. Alte lucrari conexe incluse în soluția tehnică de intervenție propusă. 

   Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, prin adresa nr. 862/16.01.2020 
a ADR S-V Oltenia, înregistrată la Primaria Municipiului Craiova cu nr.10331/17.01.2020, am 
fost înștiințați că se demarează etapa precontractuală în vederea semnării contractului de 
finanțare pentru acest proiect. 

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

În conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și 
selecție, valoarea totală a proiectului  este în cuantum de 4.254.447,63 lei (inclusiv TVA) 
din care valoare totală eligibilă 4.107.146,34 lei și valoare totală neeligibilă de 147.301,29 lei. 
Contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând cota de 2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile este de 82.143,31 lei (inclusiv TVA). 

      Date fiind cele prezentate anterior și in conformitate cu prevederile art. 129, alin.2, 
lit.b) coroborat cu alin. 4, lit.f) si art.196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 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 Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  

1. Aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  program prelungit 
Phoenix”  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; 

2. Aprobarea valorii totale a proiectului „Cresterea accesului la educație prin 
îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  
program prelungit Phoenix”, în cuantum de 4.254.447,63 lei (inclusiv TVA);  

3. Aprobarea contribuției proprii 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 82.143,31 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 
„Cresterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din 
Municipiul Craiova - Grădinița cu  program prelungit Phoenix”;  

4. Aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Cresterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii 
unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu  program prelungit Phoenix”, 
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pentru implementarea proiectului în condiții 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 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. 23871/06.02.2020 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

            - Referatul de aprobare  nr. 21698/2020 

 - Raportul nr.21706/2020 .întocmit de Directia Elaborare si Implementare Proiecte prin 

care se supune Consiliului Local al Municipiului Craiova  aprobarea proiectului  “Creşterea 

accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din 

municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Phoenix”, în vederea finantării acestuia 

in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, 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 

- in 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 Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 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, pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii 

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, ibnclusiv in formarea profesionala pentru dobandirea de 

competente si invatarea pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educatie si formare, Obiectivul Specific 4.4 – Cresterea calitatii infrastyructurii in 

vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii 

parintilor pe piata fortei de munca, aprobat prin Ordinul nr. 3732/2017  cu 

modificările si 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 hotărâri privind aprobarea proiectului 

“Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant 

din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Phoenix” şi a cheltuielilor legate 
de proiect .  
 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                     consilier juridic 

                                                                                                      Claudia Calucica  
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