
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

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

nr.408/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - 

Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr.8” 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.09.2022; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.165904/2022, raportul nr.165919/2022 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.166114/2022 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 408/2018 
referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit 
”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr.8”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de 
investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile; 
          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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educație - Gradinița cu program 
prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr.8”, prin actualizarea devizului 
general, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a Descrierii 
sumare a investiţiei, conform anexei nr.2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  
 
 
 



  

 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1-3 ale 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.408/2018, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.444/2022. 

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, 
       Lia-Olguţa VASILESCU                                       Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 165904 / 22 .09.2022  

 

               

                                                                                        

Referat de aprobare 

 

 

         Prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr . 408/2018 , modificata prin 

hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr 444/2022, a fost aprobata 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico- economici pentru 

obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 

Craiova apartinand sectorului Educatie – Gradinita cu program prelungit Elena 

Farago, inclusiv Cresa nr.8 ” 

        Preluarea in documentatia  tehnica a  conditiilor impuse prin avizul I.S.U. ,a dus la 

modificarea devizului general al investitiei, deviz care este parte componenta a Documentatia 

de avizare a lucrarilor de interventii, precum si la modificarea  valoarii   obiectivului de 

investitii . 

       Date fiind cele de mai sus si ținând cont ca valoare obiectivului de investiții este unul din 

indicatorii tehnico-economici principali, propunem  Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, aprobarea modificarii hotarari Consiliului Local al Municipiului Craiova nr . 

408/2018. 

 

 

 

Primar, 

Lia - Olguța Vasilescu 

 

               Pt. Director Executiv 

Adriana Octaviana Motocu 
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 

Data:___.09.2022 

Semnătura: _____________ 

 

                  Pt. Sef Serviciu 

                    Octavian Iures 
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

          Data:___.09.2022 

          Semnătura: _____________ 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr.165919/ 22 .09.2022              
                                                                                                                               Se aprobă,                                   

                                                                                                                                   Viceprimar, 
                             Aurelia FILIP  

                                                                                                                                                                                                  

 
 

RAPORT 
 

privind modificarea HCL nr. 408/27.09.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții  

„Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând 
sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr. 8”  

 
 
 

Municipiul Craiova implementează proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 
din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Elena 
Farago”, inclusiv Creșa nr. 8”, în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 
- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea 
B - Clădiri publice.  

Legislația Europeană, prin Directiva pentru Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD 2010/31/ 
EU) și Directiva pentru Energia Regenerabilă (RED, Directiva 2009/28/EC), cere statelor membre să 
dezvolte politici ambițioase în sectorul clădirilor. Elaborarea de politici integrate inteligente pentru 
asigurarea tranziției către clădiri aproape zero-energie (nZEB), precum și pentru promovarea surselor 
regenerabile pentru încălzirea și răcirea în clădiri (RES-H/C) va fi un element decisiv în atingerea 
obiectivelor ambițioase de reducere a consumului de energie și a emisiilor de carbon în sectorul clădirilor. 
În Europa, atingerea acestor obiective presupune în special renovarea clădirilor existente la standarde 
înalte de performanța energetică, astfel că investiția propusă a se realiza raspunde legislației europene in 
domeniu. 

Sistemul de învățământ românesc a trecut prin reforme importante în ultimele decenii, cu toate că 
există importante acțiuni nefinalizate. România a înregistrat o ușoară creștere în domeniul îngrijirii si 
educației timpurii a copiilor cu vârste între 3 si 6 ani, rata brută a înscrierilor crescând de la 78,4% în 
2011-2012 la 83,4% in 2016. 

La nivelul Municipiului Craiova exista 26 de locații în care sunt organizate activitățile dedicate 
preșcolarilor. Dintre acestea, 7 locații găzduiesc 2 forme de învățământ (antepreșcolar si preșcolar). 
Creșele își desfașoară activitatea în baza unor protocoale de predare-primire încheiate între Primăria 
Municipiului Craiova și fiecare creșă în parte. Clădirile publice în care se desfășoară activitățile pentru 
învățământul antepreșcolar și preșcolar sunt edificate în perioada 1974-1978, iar în decursul timpului, de 
la punerea în exploatare a construcțiilor, au fost executate numai lucrări de amenajare care nu au afectat 
structura de rezistență, lucrări de întreținere și reparații curente, clădirile nefiind reabilitate din punct de 
vedere termic, impunandu-se, astfel, investiții în creșterea eficienței energetice la nivelul acestor clădiri. 
În toate aceste clădiri în care se desfășoară numai activități sociale (invățământ/educație), regimul de 
ocupare este semipermanent (12h/24, 5z/7, min 8 luni/an), activitatea desfășurându-se între 6.30 - 19.00. 

Vechimea clădirilor și instalațiilor acestora, deficiențele din faza de concepție, execuție sau 
exploatare, exigențele sporite actuale privind confortul și performanța energetică, nivelul necorespunzător 
al protecției termice, „scurgerile” de energie către exteriorul clădirii - vizibile în infrarosu, ne determină  
să constatăm că, la acest moment, există un potențial ridicat de reducere a consumului de energie 
convențională prin reabilitarea termică a clădirilor publice, potențial care poate crește semnificativ în 
cazul modernizării energetice a acestora. 
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Creșterea eficienței energetice în clădirile publice va conduce la reducerea consumului de energie, 
având ca rezultat final reducerea emisiilor cu efect de sera. 

Proiectul de față se incadrează în Planul de acțiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane 
Craiova (PAED), Domeniul strategic „Clădiri publice”, Axa Prioritară 2: Creșterea eficienței energetice 
în clădiri publice, Obiectiv Specific 1: Îmbunatățirea performanței energetice a clădirilor publice prin 
modernizarea energetică sustenabilă a anvelopei și sistemelor tehnice ale acestora; Axa Prioritară 3: 
Creșterea producției și a distribuției de energie obținută din surse regenerabile de energie în cladiri și 
instalații publice, Obiectiv Specific 2: Creșterea capacității instalate, modernizarea surselor de căldură și 
distribuției energiei termice și/sau electrice bazate pe surse regenerabile de energie (eolian, fotovoltaic, 
termosolar, geotermal, biomasa) și face parte din Anexa 6.1. Lista proiectelor prioritare din sectorul 
Educație, Municipiul Craiova, pozitia 18. 

Clădirea Grădiniței ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr. 8 a fost construită în anul 1974, fiind 
încadrată în categoria Clădiri destinate învăţământului sau asimilate acestora, având ca funcțiune grădiniță 
si creșă.  

Principalele tipuri de lucrări propuse prin proiect sunt: reabilitarea termică a elementelor de 
anvelopă a clădirii; reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum 
propriu; instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru 
asigurarea calității aerului interior; reabilitarea/modernizarea instalatiilor de iluminat in cladire. 

Prin HCL nr. 408/27.09.2018, au fost aprobate Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, 
principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a investiției, termenul de execuție al 
lucrărilor fiind de 6 luni.  

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) la Gradinița ”Elena Farago”, inclusiv 
Creșa nr. 8 a fost intocmita de catre SC HARD EXPERT CONSULTING SRL, in baza contractului de 
prestari servicii nr. 119093/26.07.2018 si in conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii 
finantate din fonduri publice. 

Prin HCL nr. 7/08.01.2019 a fost aprobat proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Elena 
Farago”, inclusiv Creșa nr. 8”, valoarea totală a proiectului în cuantum de 3.928.499,09 lei (inclusiv 
TVA), contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova (constând în achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția proprie în sumă de 331.375,42 lei, ce reprezintă 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului), precum și sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării optime a proiectului. 

În data de 19.04.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4130, între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Organismul Intermediar 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și UAT Municipiul Craiova, în calitate de 
Beneficiar. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este in cuantum de 3.928.499,09 lei (inclusiv TVA) din 
care valoarea totala eligibila este de 3.670.534,36 lei si valoarea totala neeligibila este de 257.964,73 lei. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie, prin derularea de lucrari de interventie specifice, 
pentru imbunatatirea performantelor energetice a cladirii Gradinitei cu Program Prelungit „Elena Farago” 
inclusiv Cresa nr. 8. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
1. Reabilitarea termica a unui corp de cladire apartinand Gradinitei cu Program Prelungit „Elena Farago” 
inclusiv Cresa nr. 8, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea 
emisiilor de gaze cu efect de sera. Prin implementarea proiectului se va obtine o cladira eficienta 
energetic usor de administrat, care sa asigure, un climat interior corespunzator in ceea ce priveste calitatea 
aerului, confortul termic, vizual si acustic atat pentru copii, cat si pentru cadrele didactice si nedidactice 
ce isi desfasoara activitatea in cadrul structurii de invatamant. 
2. Imbunatatirea confortului termic in cladirea apartinand Gradinitei cu Program Prelungit „Elena Farago” 
inclusiv Cresa nr. 8 prin realizarea unor lucrari de eficientizare energetica a acesteia. 

În conformitate cu activitățile proiectului, prevăzute în cererea de finanțare, a fost demarată 
procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+PAC+DE, 
care s-a finalizat cu încheierea contractului de servicii nr. 19826/03.02.2020 cu S.C. ALMER PROIECT 
SRL. 
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Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piaţa construcţiilor din 
întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor şi producător de oţel şi 
materie primă pentru piaţa europeană a construcţiilor. 

Consecinţa imediată a fost o creştere semnificativă a preţurilor la materiale, determinând creşteri 
şi de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, 
bitumul, oţelul sau fierul-beton. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creştere 
semnificativă a preţului la echipamentele, utilajele şi dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile.   

Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgenţă la 
nivel naţional, dar şi la nivel european, care la rândul ei a determinat o creştere a indicelui de cost total în 
construcţii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creşterea costului la materiale în 
construcţii şi 40% de creşterea costului cu manopera.  

Criza generată de contextul internaţional a condus la creşteri ale preţului la carburanţi, dar şi 
creşteri semnificative ale preţului la gazele naturale şi la energia electrică, determinând la rândul ei 
influenţe majore asupra creşterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar şi la cele de furnizare 
bunuri.  

Toate situaţiile mai sus menţionate care au condus la declanşarea crizei pe piaţa construcţiilor au 
caracter imprevizibil şi sunt considerate cauze care nu depind de acţiunea părţilor contractuale, dar care 
afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar şi a celor de furnizare 
echipamente, consecinţa fiind blocarea implementării proiectelor şi afectarea serioasă a indicatorilor 
pentru programe operaţionale/naţionale finanţate din fonduri, domeniul Afaceri interne, denumite în 
continuare programe naţionale pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-
2020 sau alte politici europene relevante.  

Astfel, sunt necesare măsuri pentru realizarea unei reechilibrări contractuale în cadrul contractelor 
de achiziție publică aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, 
afectate în mod serios de creșteri semnificative ale costurilor, în special în domeniul tuturor costurilor din 
construcții, dar și dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionare de materiale, ținând cont de faptul 
că, la criza declanșată la sfârșitul aului 2020, generată de revenirea economică post-SARS-CoV-2, se 
adaugă criza prețului la energie, precum și criza provocată de conflictul militar din rgiunea Mării Negre, 
cu impact asupra creșterii semnificative a prețului la materiale, manoperă, utilaj și transport, generându-se 
astfel un context economic mondial perturbat, cu tensiuni semnificative pe piețele transportului maritim, 
pe piața materiilor prime și a materialelor de construcții și a semiconductorilor. 

Drept urmare, în data de 11.05.2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 472/11.05. 
2022, Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în 
cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. 

În conformitate cu prevederile art.19 din ordonanța sus-menționată: ”revizuirea devizelor generale 
de investiții pentru proiectele de infrastructură se aplică pentru acele situații în care procedurile de 
atribuire nu au fost publicate, precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate”, așa 
cum este cazul proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova 
aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr. 8”. 

Drept urmare, în data de 20.06.2022, Municipiul Craiova a transmis S.C. ALMER PROIECT SRL 
adresa nr. 111812 prin care îi solicita ajustarea devizului general al investiției în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență nr. 64/2022.  

Așa cum este prevăzut la art. 20 din OUG nr. 64/2022, ajustarea prețurilor în cadrul devizelor 
generale aferente proiectelor, respectiv a costului investiției, precum și a valorii estimate a procedurilor de 
atribuire, finanțate din fonduri externe nerambursabile, se realizează cu respectarea următoarelor etape: 
a) stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură publică având ca bază de referință luna 

ianuarie 2022, precum și indicii de cost total în construcții prevăzuți în anexa nr. 5; 
b) constituirea și/sau recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-

2023, în situația în care aceasta există; 
c) verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului de finanțare și revizuirea valorii eligibile și/sau 

neeligibile a proiectului; 
d) actualizarea analizei-cost beneficiu având ca an de referință anul  2022, daca este cazul. 

Proiectantul a revizuit devizul general inițial al investiției (elaborat la faza DALI în anul 2018),  
având ca bază de referință luna ianuarie 2022 și aplicând, la valoarea inițială neactualizată a Capitolului 4 
”Cheltuieli pentru investiția de bază”, un indice de cost în construcții total de 132,40. 
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A rezultat o crestere a valorii Capitolului 4 ”Cheltuieli pentru investiția de bază” asupra căruia a 
fost aplicată ajustarea, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 64/2022, de la 
3.190.229,97 lei (inclusiv TVA) la 4.223.864,48 lei (inclusiv TVA), precum și o creștere implicită a 
subcapitolului 5.2 ”Comisioane, cote, taxe, costul creditului”, de la 22.988,00 lei la 30.225,77 lei, ceea ce 
a condus la o creștere a valorii totale a investiției, de la 3.928.499,09 lei (inclusiv TVA) la 4.924.569,16 
lei (inclusiv TVA). 

In conformitate cu prevederile art. 22 din OUG nr. 64/2022, recalcularea rezervei de ajustare a 
valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023 se realizează conform indicilor de cost în 
construcții totali prognozați conform anexei nr. 5. 

Având în vedere graficul de activități al proiectului și graficul de execuție al lucrărilor, perioada 
de implementare fiind inclusiv anul 2023, a fost constituită rezerva de implementare pentru anii 2022 și 
2023 aplicând, la costul revizuit al Capitolului 4 ”Cheltuieli pentru investiția de bază”, un indice de cost 
în construcții total pentru anul 2023 de 113,87. 

Astfel, conform prevederilor OUG nr. 64/2022 și documentației actualizate transmise de către 
proiectantul lucrării, valoarea rezervei de implementare este 585.850,00 lei inclusiv TVA. 

Prin HCL nr. 444/25.08.2022 a fost aprobat Devizul general în formă actualizată, cu o valoare 
totală de 4.924.569,16 lei (inclusiv TVA), la care se adaugă rezerva de implementare în valoare de 
585.850,00 lei (inclusiv TVA) conform precederilor  OUG nr. 64/2022, analiza financiară și economică 
aferentă realizării lucrărilor de intervenție, precum și modificarea principalilor indicatori tehnico-
economici ai investiției. 

Ulterior, în conformitate cu prevederile contractului, proiectantul a elaborat documentatia de 
proiectare - faza Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) cu devizul aferent.  
A rezultat o crestere a valorii investitiei de la 5.510.419,16 lei (inclusiv TVA) la 6.170.720,92 lei 
(inclusiv TVA). 
 Menționăm ca devizul general elaborat la faza PAC cuprinde inclusiv rezerva de ajustare a valorii 
contractului de finanțare, în valoare de 585.850,00 lei inclusiv TVA, care a fost prevăzută în cadrul unei 
linii distincte introdusă în deviz, respectiv linia 7.1 ”Rezerva de implementare”, în conformitate cu 
prevederile Metodologiei de aplicare a formulelor de ajustare și revizuire a devizelor generale, prevăzute 
în Ordonanța de urgență nr. 64/2022 actualizată prin Ordonanța de urgență nr. 109/13.07.2022 - 
Exemple de ajustare a devizelor generale pentru contracte de lucrări - punctul 2.  

Pentru justificarea diferenței de valoare între devizul general obținut conform prevederilor OUG 
nr. 64/2022 și devizul general întocmit la faza PAC, respectiv 660.301,76 lei, proiectantul a intocmit un 
memoriu justificativ în care a explicat faptul că au fost modificate numai valorile aferente liniilor de deviz 
enumerate mai jos, după cum urmează: 

1. Linia 4.1.5 Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului. 
Proiectantul justifică astfel: 
”Cresterea valorii este datorata de masurile impuse de ISU Dolj pentru conformitatea la normele 

existente si anume: 
- proiectarea de usi si ferestre antifoc 
- container pompe 
- rezervor incendiu 
- proiectarea unui grup de pompare cu 3 pompe 
- scara de incendiu  exterioara si realizarea de goluri pentru scara de incendiu”. 
     2. Lina 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 
         Proiectantul justifică astfel: 

   ”In urma efectuarii antemasuratorilor la faza de proiect tehnic a rezultat cantitatea de echipamente 
ce se vor monta si implicit si actualizarea pretului materialelor. 

   O parte din lucrarile de la capitolul 4.2 au fost relocate in cadrul capitolului 4.1.6. Măsuri conexe, 
iar o parte au fost relocate in cadrul capitolului 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj, pentru o corelare cat mai buna intre listele de cantitati si pentru o incadrare cat mai buna 
pe fiecare tip de lucrare aferent capitolului in cadrul caruia se executa”. 

3. Linia 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 
  Proiectantul justifică astfel: 

”In urma efectuarii antemasuratorilor la faza de proiect tehnic a rezultat cantitatea de echipamente 
ce se vor monta si implicit valorile utilajelor, echipamentelor tehnlogice si functionale care necesita 
montaj.” 

4. Linia 5.2 Comisioane, cote, taxe  
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Valoarea aferentă acestei linii de deviz a scăzut datorită creșterii valorii utilajelor de la linia 4.3. și 
scăderii valorii de la linia de deviz 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale. 

     
Potrivit Hg. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice: 
” Art. 7 
(6) În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico- economici, apar schimbări care determină 
modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale 
indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare 
refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de 
aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 
500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art. 9 
(1) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentație tehnico-economică, similară 
studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, 
după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției. 
 
  Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 129, alin. (2) lit. b și d, coroborat cu 
alin. (4) lit. d și alin. (7) lit. c, art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Hotarârea nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea 
prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul raport, în vederea 
implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova 
aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr. 
8”, supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 
1. Modificarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție prin actualizarea Devizului general 

în forma prevăzută în Anexa 1 la prezentul raport; 
 

2. Modificarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției și a Descrierii sumare„ a 
investiției, conform Anexelor 2 și 3 la prezentul raport; 

 
3. Modificarea, în mod corespunzător, a Anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 408/27.09. 

2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 444/2022. 
 

 Pt. Director Executiv, 
Adriana Motocu 

     Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi    
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

     Data: 
     Semnătura: 

Pt. Şef Serviciu PPD, 
Octavian Iureș 

   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi    
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 
 

                           Pt. Șef Birou MF,                                                            Întocmit,  
                             Marius Chetoiu                                                   Alina Roșca          
     Imi asum responsabilitatea privind  realitatea si                   Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                                                                  
      legalitateaîn solidar cu întocmitorul înscrisului               realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial                   

                                             
      Data: __________________                                  Data:__________________ 
 
     Semnatura:_____________                                               Semnatura:_____________   
 
                              Întocmit,                                                                              Întocmit,  
                          Silvia Gionea                                                           Ramona Zegheanu          
     Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,           Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                                                                  
     realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial       realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial                   

                                             
      Data: __________________                                  Data:__________________ 
 
     Semnatura:_____________                                               Semnatura:_____________   
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                           Întocmit,                                                                              Întocmit,  
                       Tiberiu Stroe                                                                  Nelu Pîrvu          
     Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,            Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                                                                  
      realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial         realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial                   

                                             
      Data: __________________                                  Data:__________________ 
 
     Semnatura:_____________                                               Semnatura:_____________   
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