
 

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PROIECT MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 PROIECT 
 
  
                                                  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri 
de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ 

în Craiova”, la Școala Gimnazială „Ion Creangă” 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară în data de 
27.05.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 81910//2021, raportul nr. 84816/2021 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.85774/2021 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de 
performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în 
Craiova”, la Școala Gimnazială „Ion Creangă”; 

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, modificată şi completată;     

 
  
                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea valoarii totale estimate pentru obiectivul de investiţii 
„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova”, la Școala Gimnazială „Ion Creangă”, de la valoarea de 
4.035.490 lei, fără TVA (833.228 euro, fără TVA, 1euro =4,8432 lei), la 
valoarea de 5.540.000 lei, fără TVA (1.124.508 euro, fără TVA, 1euro=4,9266 
lei), din care: 

a) pentru Școala „Ion Creangă” - de la valoarea de 3.205.511 lei, fără TVA 
(661.858 euro, fără TVA, 1euro =4,8432 lei), la valoarea de 4.550.000 lei, fără 
TVA (923.558 euro, fără TVA, 1 euro =4,9266 lei); 

b)  pentru Grădinița „Voinicelul” - de la valoarea de 829.979 lei, fără TVA 
(171.370 euro fără TVA, 1euro =4,8432 lei), la valoarea de 990.000 lei, fără 
TVA (200.950 euro, fără TVA, 1euro =4,9266 lei). 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.245/2020. 

           
 



 

          
 
          Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia 
Economico-Financiară şi Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
     

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII, LICITAȚII 
SERVICIUL INVESTIȚII ŞI ACHIZIȚII 
Nr. 81910/ 07.05.2021      
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind actualizarea valorii estimate pentru „Măsuri de performanță energetică privind 

clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”  
la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Craiova 

 
Prin HCL nr. 245/21.08.2020 a fost aprobată valoarea estimată pentru realizarea investiției 

Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” 
la Școala Gimnazială „Ion Creangă”  în sumă totală de 4.035.490 lei fără TVA (833.228 euro fără 
TVA, 1euro =4,8432 lei), din care pentru Școala Ion Creangă suma de 3.205.511 lei fără TVA 
(661.858 euro fără TVA), iar  pentru Grădinița Voinicelul suma de 829.979lei fără TVA (171.370 
euro fără TVA). 

În urma derulării procedurii de achiziție publică derulată pe platforma electronică ECEPP a 
BERD a rezultat ca necesară modificarea valorii estimate la valoarea de 5.540.000 lei fără TVA 
(1.124.508 euro fără TVA, 1euro =4,9266 lei), din care pentru Școala „Ion Creangă” suma de 
4.550.000 lei fără TVA (923.558 euro fără TVA, 1euro =4,9266 lei), iar pentru Grădinița „Voinicelul” 
suma de 990.000 lei fără TVA (200.950 euro fără TVA, 1euro =4,9266 lei). 

Față de cele de mai sus propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
245/21.08.2020 privind aprobarea valorii estimate pentru „Măsuri de performanță energetică 
privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” la Școala Gimnazială „Ion 
Creangă”. 

 
 

 

 

PRIMAR, 
Lia-Olguța Vasilescu 

 
 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII, LICITAȚII 
SERVICIUL INVESTIȚII ŞI ACHIZIȚII 
Nr. 84816/12.05.2021 

             
RAPORT 

privind actualizarea valorii estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță 

energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”  

la Școala Gimnazială „Ion Creangă”  

 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a încheiat cu Municipiul Craiova un 
contract de împrumut în valoare de 24,2 milioane euro pentru a finanța investițiile prioritare ale planului de 
infrastructură urbană a orașului, vizând îmbunătățiri ale eficienței energetice.  

Contractul de împrumut a fost aprobat pentru implementarea unui proiect ce include: 
- componenta privind înlocuirea parțială a parcului de autobuze al orașului 
- componenta privind reabilitarea unui grup de clădiri publice (sediile Primăriei Municipiului Craiova- 

2 clădiri monument istoric de clasă A și clasă B, precum și 12 clădiri aparținând de 6 unități de învățământ- 
școli, licee și grădinițe) componentă din care face parte și Școala Gimnazială „Ion Creangă”. 

Pentru a evalua măsurile necesare ce trebuie implementate în vederea atingerii țintelor de performanță 
energetică actuale, BERD a finanțat din surse proprii, prin consultantul său specializat, firma SC Servelect 
SRL Cluj-Napoca, elaborarea studiului „Raport preliminar extern de evaluare Due diligence pentru 
reabilitarea clădirilor publice educaționale și achiziții Municipalitatea Craiova, România, întocmit pentru 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)”. Din acest studiu  a reieșit valoarea forfetară 
totală estimată pentru Școala Gimnazială „Ion Creangă” de 4.035.490 lei fără TVA (833.228 euro fără TVA, 
1euro =4,8432 lei), din care: 

- pentru Școala „Ion Creangă” suma de 3.205.511 lei fără TVA (661.858 euro fără TVA, 1euro =4,8432 
lei), 

- pentru Grădinița „Voinicelul” suma de 829.979 lei fără TVA (171.370 euro fără TVA, 1euro =4,8432 
lei. 

Ca urmare prin HCL nr. 245/21.08.2020 (anexa nr. 1) a fost aprobată valoarea totală estimată pentru 
obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova” la Școala Gimnazială „Ion Creangă” în sumă totală de 4.035.490 lei fără TVA 
(833.228 euro fără TVA, 1euro =4,8432 lei), din care pentru Școala „Ion Creangă” suma de 3.205.511 lei 
fără TVA (661.858 euro fără TVA), iar pentru Grădinița „Voinicelul” (structură aparținătoare a Școlii 
Gimnazială „Ion Creangă”) suma de 829.979 lei fără TVA (171.370 euro fără TVA). 

Până în prezent au fost achiziționate prin proceduri de achiziție publică derulate pe platforma 
electronică a BERD următoarele: 

- actualizarea proiectelor de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitarea 
celor două clădiri istorice, sediile Primăriei Municipiului Craiova; 

- 38 de autobuze urbane noi, cu podea joasă, motor Diesel - Euro 6 - clasa C, standard de 12 m lungime; 
- servicii de inginerie și supervizare pentru contractele de lucrări atât pentru cele două clădiri monument 

istoric – sedii ale Primăriei Municipiului Craiova cât și pentru lucrările necesare creșterii performanțelor 
energetice pentru 12 clădiri aferente celor 6 unități de învățământ – școli, licee și grădinițe; 

- execuția lucrărilor pentru reabilitare sediului Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, 
monument istoric de clasa A; 

- execuția lucrărilor pentru reabilitare sediului Primăria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, 
monument istoric de clasa B. 

 Precizăm faptul că în anul 2020, pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, a mai fost lansată o 
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procedură de licitație care a fost anulată datorită contextului privind starea de urgență  COVID 19 din lipsă 
de competitivitate. În acest sens în martie 2020 BERD a transmis către toți clienții băncii documentul 
„Considerații privind achiziția și orientări pentru clienți și licitanți în timpul crizei Covid 19” prin care 
Banca își exprimă simpatia și solidaritatea față de toți clienții băncii afectați de pandemie și recomandă pentru 
implementarea proiectului aplicarea unor „dispoziții contractuale ce includ prelungiri de timp și mecanisme 
de ajustare a prețurilor adecvate pentru a putea gestiona carantina extinsă / alte restricții dacă acestea 
continuă să fie în vigoare mai mult decât se aștepta”. 

Tot pe platforma BERD este în derulare procedura de achiziție având ca obiect „Măsuri de performanță 
energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, procedură prin care s-a solicitat 
achiziția serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor pentru 12 clădiri aferente a 6 unități de învățământ din 
municipiul Craiova. Legislația BERD permite ca într-o singură procedură să se liciteze atât serviciile de 
proiectare (ET, DALI, PT) cât și execuția lucrărilor. 

La data limită de depunere a ofertelor, a fost depusă pe platforma BERD o singură ofertă. 
Comisia de evaluare a ofertelor analizând propunerea financiară (anexa nr.2) pentru obiectivul de 

investiții  Școala Gimnazială „Ion Creangă”: 
 - componenta Școala „Ion Creangă”, a constatat că valoarea forfetară ofertată de 4.138.965 lei pentru 

servicii de proiectare fazele Expertiză Tehnică, DALI, Proiect Tehnic și execuție lucrări, fără cheltuielile 
diverse și neprevăzute este mai mare decât valoarea forfetară estimată de către consultantul BERD, respectiv 
3.142.658 lei. Implicit, valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute a crescut de la 62.853 lei la 103.547 lei. 

-  componenta Grădinița „Voinicelul”, a constatat că valoarea forfetară ofertată de 899.721 lei pentru 
servicii de proiectare fazele Expertiză Tehnică, DALI, Proiect Tehnic și execuție lucrări, fără cheltuielile 
diverse și neprevăzute este mai mare decât valoarea forfetară estimată de către consultantul BERD, respectiv 
814.928 lei. Implicit, valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute a crescut de la 15.049 lei la 83.492 lei. 
 
Justificare creștere valoare estimată 

Comparând valoarea forfetară estimată cu valoarea forfetară ofertată  s-a constatat o creștere a acesteia 
justificată după cum urmează: 
1. Prin punctul de vedere al consultantului angajat de BERD (anexa nr. 3), firma SC Servelect SRL Cluj-
Napoca consideră justificate bugetele ofertate întrucât se precizează că la estimarea valorii forfetare a 
investiției s-au luat în calcul prioritar lucrările de eficiență energetică, iar cele auxiliare (refacere pereți, 
tencuieli, sisteme detecție incendiu, etc), evaluate cu eticheta „alte tipuri” au fost estimate cu o pondere mai  
redusă. 
 De asemenea, consultantul precizează că ofertantul a bugetat suplimentar lucrările auxiliare care sunt 
necesare din cauza degradărilor finisajelor clădirilor, având în vedere perioada de timp scursă de la momentul 
întocmirii documentației din care au reieșit sumele forfetare estimate (2018) până la momentul depunerii 
ofertei (2021). 
2. Prin analizarea pieței privind lucrările similare s-a constatat:  
Luând ca reper obiectivul de investiții: „Achiziția execuției lucrărilor pentru LOT1 Creșterea eficienței 
energetice a GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 din municipiul Oradea (...), LOT2 Creșterea 
eficienței energetice a clădirilor existente la LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU din municipiul 
Oradea(...)”, conform fișei de date a achiziției listate din SEAP (anexa nr. 4), pentru o grădiniță valoarea 
estimată este de 2.616.863,06 lei pentru o suprafață de 1650 mp, rezultă  un preț unitar de 1.585,98 lei/mp, 
respectiv 334,6 euro euro/mp fără TVA (1euro=4,7388 lei) iar pentru o școală valoarea estimată este de 
12.582.348,71 lei pentru o suprafață de 8250 mp, rezultă  un preț unitar de 1.525,13 lei/mp, respectiv 321,84 
euro/mp fără TVA (1euro=4,7388 lei). 
 
Comparat cu obiectivul de investiții  Școala Gimnazială „Ion Creangă”: 
 - componenta Școala „Ion Creangă”, valoarea forfetară ofertată pentru execuție lucrări de 4.017.465 lei (fără 
proiectare și diverse și neprevăzute) raportată la o suprafață de 3222 mp rezultă un preț unitar de 1.246,89 
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lei/mp, adică 253,09 euro/mp (1euro=4,9266 lei), se observă că prețul unitar ofertat  este sub prețul unitar al 
pieței. Mai mult dacă la valoarea execuției adăugăm valoarea forfetară ofertată pentru serviciile de proiectare, 
rezultă valoarea forfetară ofertată de 4.138.965 lei, respectiv 1.284,59 lei/mp, adică 260,75 euro/mp, deci 
prețul unitar ofertat este tot sub prețul pieței, iar dacă adăugăm și diversele și neprevăzutele rezultă valoarea 
forfetară ofertată de 4.542.512 lei ceea ce duce la un cost specific de 1.409,84 lei/mp adică 286,17 euro/mp 
deci prețul unitar ofertat rămâne tot sub prețul pieței. 
- componenta Grădinița „Voinicelul”, valoarea forfetară ofertată pentru execuție lucrări de 816,921 lei (fără 
proiectare și diverse și neprevăzute) raportată la o suprafață de 662 mp rezultă un preț unitar de 1.234,02 
lei/mp, adică 250,48 euro/mp (1euro=4,9266 lei), se observă că prețul unitar ofertat  este sub prețul unitar al 
pieței. Mai mult dacă la valoarea execuției adăugăm valoarea forfetară ofertată pentru serviciile de proiectare, 
rezultă valoarea forfetară ofertată de 899.721 lei, respectiv 1.359,10 lei/mp, adică 275,87 euro/mp, deci prețul 
unitar ofertat este tot sub prețul pieței, iar dacă adăugăm și diversele și neprevăzutele rezultă valoarea 
forfetară ofertată de 983.213 lei ceea ce duce la un cost specific de 1.485,22 lei/mp adică 301,47 euro/mp 
deci prețul unitar ofertat rămâne tot sub prețul pieței. 
 În concluzie valoarea forfetară ofertată pentru realizarea obiectivului de investiții este justificată de 
prețurile practicate pe piață pentru lucrări similare. 
3. De la momentul estimării valorii forfetare în anul 2018 și până în prezent a fost majorat salariul minim pe 
economie pe ramura construcții, pe de o parte, iar pe de altă parte au intervenit creșteri ale inflației cu 9,05% 
și ale prețului materialelor (de la începutul anului 2021 prețul materialelor a crescut cu 30%). 
4. Creșterea valorii lucrărilor de construcții cu eticheta „alte tipuri” care nu au ca rezultat creșterea eficienței 
energetice, dar care sunt necesare în reabilitarea unei construcții (de exemplu înlocuirea finisajelor interioare 
– pardoseli, pereți, tavane, uși) – se justifică ținând cont de prețurile unitare de pe piață aplicate la suprafețele 
aferente.  
  Astfel:  
- pardoseli interioare 153 lei/mp 
- pereți interiori  45 lei/mp 
- tavan 49,5 lei/mp 
- uși interioare 450 lei/mp 
- uși exterioare 585 lei/mp 
- placare gresie 126 lei/mp 
- placare faianță 108 lei/mp 
  Precizăm faptul că suprafețele obiectivului de investiții la care s-au aplicat prețurile de mai sus, au 
fost măsurate pentru fiecare locație în parte de către ofertant la vizitarea amplasamentelor întrucât procedura 
de achiziție publică a recomandat și vizitarea amplasamentului. 
  De asemenea precizăm că la estimarea valorii forfetare consultantul BERD a avut ca bază realizarea 
măsurilor de eficiență energetică iar lucrările de construcții auxiliare (refacere pereți, tencuieli, sisteme 
detecție incendiu, etc), evaluate cu eticheta „alte tipuri” au fost estimate cu o pondere mai redusă întrucât 
aprobarea împrumutului urmărea ca procentul cel mai mare să fie deținut de măsurile de eficiență energetică 
și mai puțin de alte tipuri de lucrări.  
  Astfel: 
- pentru componenta Școala „Ion Creangă”, valoarea de 1.041.345 lei reprezintă execuția altor tipuri de 
lucrări care nu conduc la creșterea eficienței energetice, adică 25,9% din valoarea lucrărilor de execuție de 
4.017.465 lei, restul de 74,1% reprezintă valoarea lucrărilor pentru creșterea eficienței energetice respectiv: 

 Izolarea pereților exteriori; 
 Izolarea plăcii de la parter; 
 Izolarea acoperișului; 
 Înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre termopan cu geam triplu; 
 Instalații sanitare - modernizarea conductelor de încălzire interioară și izolare termică; 
 Reabilitare instalații sanitare pentru economisirea apei; 
 Încălzire - modernizarea instalației cazanului de gaz sau conectarea la sistemul local de încălzire; 
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 Reabilitarea sistemului de distribuția a încălzirii, inclusiv a caloriferelor existente; 
 Robinete termostatice pe calorifere; 
 Instalația de apă caldă menajeră; 
 Sistem de ventilație cu recuperarea căldurii - calitatea aerului din interior; 
 Generator răcire – chiller; 
 Sistem solar de încălzire a apei; 
 Distribuție electrică pentru a facilita reabilitarea corpurilor de iluminat și instalarea sistemelor de 

climatizare; 
 Modernizarea iluminatului interior cu tehnologie LED și control adaptiv; 
 Senzori interni de zi și de prezență; 
 Generator fotovoltaic local; 
 Sistem de gestionare a energiei pentru clădiri – BEMS; 
 Sistem de dezghețare pe acoperiș; 
 Instalarea de rafturi luminoase pentru a reduce penetrarea căldurii în timpul verii. 

-  pentru componenta Grădinița „Voinicelul”, valoarea de 181.935 lei reprezintă execuția altor tipuri de lucrări 
care nu conduc la creșterea eficienței energetice, adică 22,2% din valoarea lucrărilor de execuție de 816.921 
lei, restul de 77,8% reprezintă valoarea lucrărilor pentru creșterea eficienței energetice respectiv: 

 Izolarea pereților exteriori; 
 Izolarea plăcii de la parter; 
 Izolarea acoperișului; 
 Etanșarea geamurilor și a suprafețelor vitrate; 
 Amenajarea unei noi intrări/ușilor de la intrare 
 Impermeabilizare subsol 
 Instalații sanitare - modernizarea conductelor de încălzire interioară și izolare termică; 
 Reabilitare instalații sanitare pentru economisirea apei; 
 Încălzire - modernizarea instalației cazanului de gaz sau conectarea la sistemul local de încălzire; 
 Reabilitarea sistemului de distribuția a încălzirii, inclusiv a caloriferelor existente; 
 Robinete termostatice pe calorifere; 
 Sistem de ventilație cu recuperarea căldurii - calitatea aerului din interior; 
 Generator răcire – chiller; 
 Sistem solar de încălzire a apei; 
 Distribuție electrică pentru a facilita reabilitarea corpurilor de iluminat și instalarea sistemelor de 

climatizare; 
 Modernizarea iluminatului interior cu tehnologie LED și control adaptiv; 
 Senzori interni de zi și de prezență; 
 Generator fotovoltaic local; 
 Sistem de gestionare a energiei pentru clădiri – BEMS; 
 Sistem de dezghețare pe acoperiș; 
 Instalarea de rafturi luminoase pentru a reduce penetrarea căldurii în timpul verii.  

  Se constată astfel că deși valoarea forfetară ofertată a lucrărilor de construcții auxiliare evaluate cu 
eticheta „alte tipuri” a crescut, ponderea lucrărilor pentru realizarea măsurilor privind creșterea eficienței 
energetice rămâne majoritară. 
5. Întrucât cheltuielile diverse și neprevăzute se calculează ca și procent din valoarea C+M (construcții și 
montaj), odată cu creșterea valorii execuției lucrărilor a crescut și valoarea diverselor și neprevăzutelor, însă 
așa cum am precizat la punctul 2, prețul unitar /mp inclusiv diversele și neprevăzutele este sub prețul pieței. 
6. Analizând valoarea forfetară a serviciilor de proiectare (conform legislației acestea nu trebuie să 
depășească 8% din valoarea lucrărilor), respectiv: 
- valoarea forfetară ofertată reprezintă 4,2% din valoarea lucrărilor 
- valoarea forfetară stabilită de consultant reprezintă 6,3% din valoarea lucrărilor 
se constată că valoarea forfetară ofertată  a serviciilor de proiectare nu depășește procentul de 8% stabilit de 
legislația în vigoare.  
Ca urmare valoarea serviciilor de proiectare se justifică și așa cum am precizat la punctul 2 prețul unitar /mp 
inclusiv serviciile de proiectare este sub prețul pieței. 
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   Totodată se impune a se avea în vedere faptul că potrivit Regulilor BERD, valoarea forfetară estimată 
nu este pusă la dispoziția operatorilor economici, aceștia își întocmesc oferta raportându-se la prețurile pieței 
existente la momentul ofertării având în vedere cerințele de performanță stabilite de autoritatea contractantă. 

 
Față de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum și art. 129 alin. (2) lit. b, coroborat cu alin. (4) lit. d),  din  Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem aprobarea actualizării valorii totale estimate 
pentru „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” 
la Școala Gimnazială „Ion Creangă” de la valoarea de 4.035.490 lei fără TVA (833.228 euro fără TVA, 1euro 
=4,8432 lei) aprobată prin HCL nr. 245/2020 la valoarea de 5.540.000 lei fără TVA (1.124.508 euro fără 
TVA, 1euro=4,9266 lei), din care : 

- pentru componenta Școala „Ion Creangă” de la valoarea de 3.205.511 lei fără TVA (661.858 euro 
fără TVA, 1euro =4,8432 lei) la valoarea de 4.550.000 lei fără TVA (923.558 euro fără TVA, 1euro =4,9266 
lei), iar   

- pentru componenta Grădinița „Voinicelul” de la valoarea de 829.979 lei fără TVA (171.370 euro fără 
TVA, 1euro =4,8432 lei) la valoarea de 990.000 lei fără TVA (200.950 euro fără TVA, 1euro =4,9266 lei). 
  
 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

 
 

 Întocmit, 
Andrei Cosmin Boarnă 

   
 

 















































 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  
 
                                           HOTĂRÂREA NR.245 

privind aprobarea valorii estimate pentru „Măsuri de performanță energetică 
privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” 

la Școala Gimnazială „Ion Creangă”  
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 21.08.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.116666/2020, raportul nr.116670/2020 
al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.119633/2020 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea valorii estimate pentru „Măsuri de performanță energetică privind 
clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” la Școala Gimnazială „Ion 
Creangă” 
            În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ;      

 
                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
 

   Art.1. Se aprobă valoarea estimată pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanță 
energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care 
pentru Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova,  suma totală de 4.035.490 lei, 
fără TVA (833.228 euro fără TVA, 1euro =4,8432 lei), din care: 
a)  pentru Școala „Ion Creangă” - suma de 3.205.511 lei, fără TVA (661.858 euro, 

fără TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

b)  pentru Grădinița „Voinicelul” - suma de 829.979 lei, fără TVA (171.370 euro, 
fără TVA), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia Economico-
Financiară şi Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR GENERAL, 

       Adrian COSMAN    Nicoleta MIULESCU 
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