
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea actualizării devizului general și modificarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea calității infrastructurii 
educaționale la Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară Craiova - Corp C16”   

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.49454/2022, raportul nr.51974/2022 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.54606/2022 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea actualizării devizului general și modificarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea calității infrastructurii 

educaționale la Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară Craiova - Corp C16”; 
   În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.85/2018  pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate 
din fonduri publice şi Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările; 

 
 

      HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și modificarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea calității infrastructurii 

educaționale la Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară Craiova - Corp C16”, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2019. 

Art.3. 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, 

Lia-Olguța VASILESCU                    Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 49454 /    .03.2022  

 

 

                                                                                        

Referat de aprobare 
 

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 4.5 – Cresterea calitatii infrastructurii educationale 
relevante pentru piata fortei de munca, Municipiul Craiova a semnat contractul de finanţare 
nr. 4943/29.11.2019 pentru proiectul “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. 

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

repararații interioare și exterioare, dotarea cu mobilier si aparatura specifica. 
II. Desființarea corpului C17 – Moară și construirea unei atelier pentru școală cu 

toate dotările necesare desfășurării procesului de învățământ. 
Referitor la componenta Reabilitare corp de clădire C16, precizăm următoarele: 

conform documentației de proiectare faza DALI, și a devizului general aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 3/2019, modificată prin HCL nr. 251/2019, ca urmare 
a aplicării prevederilor Instrucțiunii AMPOR nr. 112/2019 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, 
principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, astfel cum au fost revizuiți, sunt 
următorii:  

a)valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19%: 6.778.108,35 lei din 
care construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA 19%: 3.895.325,67 lei;  

b)valoarea totală a lucrărilor de intervenție fără TVA: 5.701.654,37 lei din care 
construcții-montaj (C+M) fără TVA: 3.273.382,91 lei. 

Pentru elaborarea serviciilor de proiectare faza PT+PAC+DE si  a serviciilor de 
asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor pentru proiectul 
“Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, 
Craiova”, Municipiul Craiova a incheiat contractul de proiectare nr. 91456/29.06.2020 cu 
S.C. PGA MARKERS S.R.L. 

În urma elaborării documentației de proiectare – faza proiect tehnic, avizată de către 
Comisia tehnico-economică prin avizul nr. 47846/04.03.2022, se constată o modificare a 
devizului general întocmit la faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici aferenti 
obiectului de investitii reabilitare corp de cladire C16, aprobați de către autoritatea 
deliberativă prin hotărârile mai sus menționate.  

 Astfel, principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, revizuiți la data 
elaborării PT, sunt următorii: 
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1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% 8.580.092,19 lei, din 
care  construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA 19%:  5.175.703,53 lei; 

2. valoarea totală a lucrărilor de intervenție fără TVA 7.217.800,24 lei, din care 
construcții-montaj (C+M) fără TVA:  4.349.330,70 lei. 

Creșterea valorii obiectului de investiții fată de valoarea estimată la faza DALI este  
justificată de către proiectantul general, în principal, prin următoarele: creșterea costului 
manoperei unitare, actualizarea cantităților de lucrări având în vedere măsurătorile din teren, 
precum și respectarea cerințelor impuse prin avizul ISU, actualizarea prețurilor la materiale, 
dat fiind faptul că la momentul elaborări documentației faza DALI s-au folosit standarde de 
cost în vigoare la data respectivă, creșterea prețurilor la carburanți și deprecierea monedei 
naționale.  

Creșterea valorii obiectului de investiții nu presupune majorarea valorii totale a 
proiectului datorită faptului că pentru cealaltă componentă a proiectului, respectiv corpul 
C17, valoarea obiectului de investiții s-a diminuat la faza PT ca urmare a evaluării cantităților 
in baza măsurătorilor efectuate de proiectant, rezultând o economie totală de 2.186.910,39 lei.  

 Față de cele menționate mai sus si având în vedere că: 
• devizul general inițial s-a întocmit în funcție de prețurile existente în perioada 

2018 – 2019, iar actualizarea estimărilor bugetare aprobate prin HCL nr. 251/2019 a vizat 
numai cheltuieli cu manopera in conformitate cu prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018; 

• dispozițiile OUG nr. 85/2018 au abrogat standardele de cost in domeniul 
investițiilor finanțate din fonduri publice, incepand cu data de 20 septembrie 2018; 

• art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 potrivit căruia ”Devizul general întocmit 
la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, 
respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la 
construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de 
câte ori este necesar…”,  

 în temeiul art. 136 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem 
promovarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a 
devizului general pentru obiectivul de investiții „Cresterea calitatii infrastructurii educationale 
la Colegiul Tehnic De Industrie Alimentara Craiova” - Corp C16” și modificarea în mod 
corespunzător a H.C.L. nr. 3/08.01.2019, cu modificările ulterioare. 

 
 

PRIMAR, 

Lia - Olguța Vasilescu 

 

 

 
 

Pt. Director Executiv 
Adriana Octaviana Motocu 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 
Data: ______.03.2022 

 
Semnătura: _____________ 

 

Pt. Șef Serviciu, 
Alin Rînzescu 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 
Data: ______.03.2022 

 
Semnătura: _____________ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr. 51974 /    .03.2022  

 
 

 
                                                                                        

RAPORT  
 privind modificarea indicatorilor tehnico - economici și actualizarea 
devizului general pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității 

infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară 
Craiova - Corp C16” 

 
 
Obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul 

Tehnic De Industrie Alimentară Craiova - Corp C16” este finanțat prin Programul Operaţional 
Regional (POR) 2014 – 2020 în cadrul Axei Prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile, Priorității 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 4.5 – Creșterea 
calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. 

Acesta face obiectul Contractului de finanțare nr. 4943/29.11.2019 încheiat între 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Regional 2014–2020, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Craiova în calitate de Beneficiar. 

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea condițiilor necesare unui proces 
educațional la standarde europene și îmbunătățirea accesului la educație și formare 
profesională a elevilor din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Craiova prin 
derularea de lucrări de intervenție specifice, în vederea asigurării unor rezultate educaționale 
mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea părinților pe piața muncii. 

Proiectul îşi propune două obiective specifice, care contribuie în mod efectiv la 
atingerea obiectivului general al proiectului, și anume: 

1. Reabilitarea și dotarea corpului de clădire școală - C16 și construcția unei noi clădiri 
cu destinația spațiu pentru activități de instruire practică în specialitatea Alimentație Publică și 
Turism, aparținând Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Craiova în scopul îmbunătățirii 
condițiilor de desfășurare a procesului educativ, precum și a bunăstării elevilor; 

2. Asigurarea creșterii nivelului de educație, de dezvoltare a elevilor, pentru asigurarea 
unor rezultate educaționale bune în vederea integrării pe piața muncii. 

Proiectul are 2 componente, astfel: 
I. Reabilitare corp de clădire C16 constând în: anvelopare spațiu clădire școală, 

repararea elementelor de construcție ale fațadei, care prezintă pericol de desprindere, 
înlocuirea învelitorii peste accesul în subsol, înlocuire tâmplărie de lemn existentă la ferestre 
și uși, parchetare săli de clasă etajul 2, refacerea finisajelor interioare, amenajarea aleilor 
pietonale și acces în clădire pe cele 3 uși existente, refacerea accesurilor spre curtea școlii, 
crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces, grup sanitar pentru 

persoanele cu dizabilități locomotorii), montarea centralei de detecție incendiu, izolarea 
termică a planșeului peste subsolul neîncălzit, lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire, 
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înlocuirea instalației sanitare, lucrări de modernizare a instalației electrice a clădirii, montarea 
de sisteme alternative de producere a energiei electrice (80 panouri fotovoltaice), dotarea cu 
mobilier si aparatură specifică. 

II. Desființarea corpului C17 – Moară și construirea unei atelier pentru școală cu toate 
dotările necesare desfășurării procesului de învățământ.  

Proiectul are o valoare de 12.130.063,62 lei (inclusiv TVA), din care: 
- valoare eligibila 11.672.758,52 lei, 
- valoare neeligibila de 457.305,10 lei. 
Contribuția Municipiului Craiova din valoarea eligibilă a proiectului este de 2%, 

reprezentând 233.455,17 lei. 
Documentația de proiectare faza DALI și principalii indicatori-tehnico - economici 

pentru corpul C16 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 3/08.01.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
251/30.05.2019, iar studiul de fezabilitate cu elemente de DALI și principalii indicatori-
tehnico - economici pentru corpul C17 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 4/08.01.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 252/30.05.2019 4/2019.  

Referitor la componenta Reabilitare corp de clădire C16, precizăm următoarele: 
conform documentației de proiectare faza DALI și a devizului general, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 3/2019, modificată prin HCL nr. 251/2019, 
principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, revizuiți la nivelul anului 2019, 
sunt următorii:  

a) valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19%: 6.778.108,35 lei, din 
care construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA 19%: 3.895.325,67 lei;  

b) valoarea totală a lucrărilor de intervenție fără TVA: 5.701.654,37 lei, din care 
construcții-montaj (C+M) fără TVA: 3.273.382,91 lei. 

Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni. 
După semnarea contractului de finanțare, s-a încheiat cu SC PGA MARKERS SRL 

contractul de achiziție publică nr. 91456/29.06.2020 având ca obiect servicii de elaborare a 
documentației tehnico-economice, faza PT+PAC+DE și servicii de asistență tehnică din 
partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor. 

În urma elaborării documentației de proiectare – faza proiect tehnic, avizată de 
către Comisia tehnico-economică din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin avizul nr. 
47846/04.03.2022, se constată o modificare a devizului general întocmit la faza DALI și a 
indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectului de investiții reabilitare corp de 
clădire C16, aprobați de către autoritatea deliberativă prin hotărârile mai sus menționate.
 Astfel, principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, la data elaborării PT, 
sunt următorii: 

1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19%: 8.580.092,19 lei, din 
care construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA 19%:  5.175.703,53 lei; 

2. valoarea totală a lucrărilor de intervenție fără TVA: 7.217.800,24 lei, din care 
construcții-montaj (C+M) fără TVA:  4.349.330,70 lei. 

Rezultă o creștere a valorii totale a obiectivului de investiții față de valoarea 
aprobată la faza DALI cu suma de 1.801.983,84 lei (inclusiv TVA). 

Conform memoriului întocmit de către proiectantul SC PGA MARKERS SRL, 
creșterea valorii obiectivului de investiții, față de valoarea estimată la faza DALI este  
justificată, în principal, prin următoarele: creșterea costului manoperei unitare, actualizarea 
cantităților de lucrări având în vedere măsurătorile efectuate în teren la elaborarea PT, 
actualizarea prețurilor la materiale, dat fiind faptul că la momentul elaborări documentației 

faza DALI s-au folosit standarde de cost în vigoare la data respectivă, respectarea cerințelor 
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solicitate prin avizul de securitate la incendiu, majorarea prețurilor la carburanți și deprecierea 
monedei naționale.  

Facem precizarea că această majorare a valorii obiectivului de investiții nu 
implică majorarea valorii totale a proiectului și nici efectuarea de cheltuieli neeligibile 
suplimentare datorită faptului că pentru a doua componentă a proiectului, respectiv corpul 
C17, valoarea totală la faza PT s-a diminuat  cu suma de 2.186.910,39 lei, ca urmare a 
evaluării cantităților în baza măsurătorilor exacte efectuate de proiectant. 

Față de cele menționate mai sus și având în vedere: 

 prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 potrivit cărora: 

”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 

nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 

în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului 

investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar…”; 

 prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

potrivit cărora: „Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror 

finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor 

finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”; 

 devizul general inițial, care s-a întocmit în funcție de prețurile existente în perioada 
2018 – 2019, iar actualizarea estimărilor bugetare aprobate prin HCL nr. 251/2019 a vizat 
numai cheltuieli cu manopera în conformitate cu prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018; 

 dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 85/2018 prin care s-au abrogat 
standardele de cost în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice, începând cu data de 
20 septembrie 2018; 

 documentația PT elaborată de SC PGA MARKERS SRL în temeiul contractului de 

achiziție publică de servicii nr. 91456/29.06.2020; 

 avizul favorabil nr. 47846/04.03.2022 al Comisiei Tehnico - Economice constituită 
la nivelul Primăriei Municipiului Craiova;  

 Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 253/2019 de aprobare a proiectului 
„Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară 

Craiova” ; 

 contractul de finanțare nr. 4943/29.11.2019 încheiat între Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Regional 2014–2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 

Craiova în calitate de Beneficiar pentru implementarea proiectului „Creșterea calității 
infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară Craiova”. 

 
în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit. d), coroborat cu prevederile 

art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prevederilor art. 10 

alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice și ale prevederilor art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, propunem: 

 
1. Aprobarea actualizării devizului general și modificarea indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității 
infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară 
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Craiova - Corp C16” conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte 
integrantă din prezentul raport; 
2. Aprobarea modificării în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 3/08.01.2019. 

 
 

PRIMAR, 
Lia - Olguța Vasilescu 

 
 
 
 
 

Vizat CFPP, 
Simona Gheorghe 

 
 

 
Pt. Director Executiv 

Adriana Motocu 
Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: _______.03.2022 

 

Semnatura: ____________ 

 
 

Manager Proiect, 
Victor Costache 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: _______.03.2022 

 

Semnatura:_____________ 
 

 

Manager Tehnic, 
Livia Roman 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: _______.03.2022 

 
Semnatura:_____________ 

Pt. Sef Serviciu 
Alin Rînzescu 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: _______.03.2022 

 

Semnatura: ____________ 

 
 

Asistent Manager,  
Alisa Costinela Grigorie 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: _______.03.2022 

 

Semnatura:_____________ 
 

 

Responsabil Comunicare, 
Irina Șerbănoiu 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: _______.03.2022 

 
Semnatura:_____________ 

Pt. Sef Birou 
Marius Cristian Chetoiu 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: _______.03.2022 

 

Semnatura: ____________  

 
 

Manager Achizitii, 
Monica Culcea 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: _______.03.2022 

 

Semnatura:_____________ 
 

 

Manager financiar, 
Elena Petrișor 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: _______.03.2022 

 
Semnatura:_____________ 

 
 









 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr.               /    .03.2022 
 

 

RAPORT DE AVIZARE, 

 

 Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 49454/2022                                                                                                                                           
Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte nr. 51974/2022 privind   

modificarea indicatorilor tehnico - economici și actualizarea devizului general pentru 
obiectivul de investiții ”Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic De 
Industrie Alimentară Craiova - Corp C16”; 
 Văzând avizul  favorabil al Comisiei Tehnico Economice nr. 47846/04.03.2022; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art. 10 alin. (4) lit b din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 care statuează că  ”Devizul 
general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 
nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija 
beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar dar în mod 
obligatoriu ...b) la data solicitării autorizației de construire”; 

- art. 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale potrivit cărora 
”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare 
se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate 
din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”; 

 Potrivit  art. 129 alin. 2 lit. b și alin 4 lit d, coroborat cu  art. 196 alin 1 lit a din O.U.G. 
nr.  57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
           

AVIZĂM FAVORABIL 
 
 Propunerea privind: 
       1. Aprobarea actualizării devizului general și modificarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la 
Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară Craiova - Corp C16” conform Anexelor nr. 1 și 2, 
care fac parte integrantă din prezentul raport; 
       2. Aprobarea modificării în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 3/08.01.2019.    
 

 

Director Executiv, 

Ovidiu Mischianu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si 
legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului 

Intocmit, 

Cons. jur. Claudia Calucică 

Imi asum responsabilitatea privind 
legalitatea actului administrativ 

                                    

                     Semnatura:                                                                 Semnatura  
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