
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT 
 

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

nr.514/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova – Liceul Matei Basarab – corp de clădire 
C1”, a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea 
depunerii pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă  

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată,  în şedinţa 

extraordinară din data de 20.01.2023; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.23656/2023, raportul nr.23663/2023 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte şi raportul de avizare nr.23812/2023 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.514/2022 
referitoare la aprobarea proiectului ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice 
din Municipiul Craiova – Liceul Matei Basarab – corp de clădire C1”, a cheltuielilor 
aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru 
finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă;  

     În conformitate cu prevederile   Regulamentului UE 2021/241 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de 
redresare şi rezilientă, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență şi Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei nr.441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind 
regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului 
naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 
2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, 
operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 
modificat şi completat prin Ordinul nr.2612/04.10.2022; 

    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 art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.514/2022, şi va avea următorul conţinut: 

              „Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 7.432.883,184 
lei fără TVA, respectiv 1.509.920,00 euro fără TVA, la cursul inforeuro aferent 



  

lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA, în sumă 
de  1.412.247,805 lei, respectiv 286.884,80 Euro.”  

   Art.2. 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. 23656/ 19.01.2023   

 

               

                                                                                        

Referat de aprobare 

 

 

         Data fiind oportunitatea de finantare oferita in cadrul Planului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, 

componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi 

rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată 

a clădirilor publice,  Municipiul Craiova a solicitat si a obtinut finantare pentru proiectul:  

Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul 

Matei Basarab - corp de clădire C1 

      In vederea solicitării  finanțării, prin Hotararea nr.514/2022, Consiliului Local al 

Municipiului Craiova a aprobat proiectul,  valoarea acestuia şi  descrierea sumara a 

investiţiei.  

       In momentul depunerii cererii de finantare prin alocarea de statii de incarcare pentru 

vehicule electrice, valoarea  proiectului s-a modificat, valoarea totala din cererea de finantare 

fiind diferita de cea aprobata prin H.C.L. nr.514/2022. 

       Date fiind cele de mai sus, propunem  Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

aprobarea modificarii hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr .514/2022, in 

sensul corelarii valorii aprobate a proiectului cu valoarea din cererea de finantare pentru 

proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova -

Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1”. 

 

                                                                      Primar, 

                                                          Lia - Olguța Vasilescu 

                                                              Pt. Director Executiv 

Adriana Octaviana Motocu 
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

 realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 

Data:___.01.2023 

 

Semnătura: _____________ 

 

                                                            

                                                            Pt. Sef Serviciu 

                                                            Octavian Iures 
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 

ealitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

                                                       Data:___.01.2023 

                                                  Semnătura: _____________ 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr. 23663/ 19.01.2023 

         Se aproba, 
                    VICEPRIMAR 

      AURELIA FILIP 
 
 
 

Raport 

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 514/2022 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii pentru finanţare în 

cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă a proiectului: Renovarea energetica moderata a 

cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1 
 

 

Pentru utilizarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă ca instrument de finanțare, fiecare stat 
membru al UE şi-a elaborat propriul Plan de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care şi-a stabilit 
domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de 
reziliență. Planul National de Redresare și Reziliență pe care România l-a realizat şi aprobat se 
constituie într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru 
redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia 
Europeană. 

Astfel, obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și 
proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de 
adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de 
Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al PNRR consta în atragerea fondurilor puse la dispoziție de 
Uniunea Europeană prin NextGeneration EU, în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de 
reforme și investiții. Investițiile care vor fi implementate în cadrul PNRR trebuie finalizate până pe data 
de 30 iunie 2026. 
  Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătăţirea fondului construit 
printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu 
şi a tranziţiei către clădiri verzi şi inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică şi calitatea 
arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanţelor 
fondului construit şi asigurarea capacităţii tehnice pentru implementarea investiţiilor.  

În cadrul Investiţiei 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanţeze lucrări de 
creştere a eficienţei energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă 
energetică şi rezilienţă în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/renovare integrată a 
clădirilor publice se va finanţa renovarea energetică a cel puţin 2,3 milioane m² de clădiri publice, prin 
următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică şi eficienţă energetică) şi proiecte 
de renovare energetică.  
 

Obiectivul general al PNRR reprezinta tranziţia către un fond construit rezilient şi verde, iar 
Obiectivele specifice sunt: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale 
multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale (eficienţă energetică 
şi consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv 
renovarea integrată a clădirilor publice (eficienţă energetică şi consolidare seismică).  

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice realizării de 
investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:  
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;  
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum;  
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• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum 
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;  
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică 
pentru asigurarea calităţii aerului interior;  
• Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;  
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;  
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;  
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii 
inteligente;  
 Lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, conform prevederilor Legii nr. 
372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată2; 

Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea cel puţin a unui punct de reîncărcare 
pentru vehiculele electrice sau infrastructură încastrată (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv 
tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a 
punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru cel puţin 20% din locurile de parcare 
prevăzute, realizate în cazul clădirilor publice supuse unor renovări majore (şi care deţin mai mult de 10 
locuri de parcare)  
• Lucrări de reabilitare a instalaţiilor de fluide medicale (Instalaţii de oxigen);  
• Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor şi circuitelor 
medicale, doar pentru clădirile în care se desfăşoară activităţi medicale;  
• Alte tipuri de lucrări;  
• Instalare de staţii de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere 
peste 22 kW), cu două puncte de încărcare/staţie.  

1.4. Indicatorii apelurilor de proiecte  

• reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)  
• reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m2 an)  
• consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 
an)  
• arie desfăşurată de clădire publică, renovată energetic (m2)  
• reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)  
• puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)  
• persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri 
de căldură) (număr*)  

* Numărul de persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice 
include persoanele care îşi desfăşoară activitatea în clădirile publice respective precum şi persoanele 
deservite/care beneficiază de serviciile publice oferite în cadrul acestora. 

 Solicitanţii de finanţare eligibili în cadrul Componentei 5 sunt:   
  •Unităţile Administrativ Teritoriale - UAT comună, oraş, municipiu, municipiu reşedinţă de 

judeţ, judeţ, Municipiul București şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele 
Municipiului Bucureşti), definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Pentru COMPONENTA 5 - VALUL RENOVĂRII,  Investiţia I1 Instituirea unui fond pentru 
Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, 
Operaţiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a fost lansat apelul cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 
destinat unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor municipiului București de pe tot teritoriul 
României. 

 Intrucat in prima rundă de atragere de fonduri au ramas fonduri necontractate, acestea fac 
obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri: 

- În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de 
finanțare, pe principiul primul venit, primul servit. 
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Luând în considerare aceste aspecte, subliniem faptul că este primordial ca atragerea acestor  
fonduri să se realizeze in a II – a rundă, pentru care termenul limita de depunere a cererilor de finanţare 
este data de 23.10.2022. 

Ghidul specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de 
Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 prevede în mod expres 
ca în cadrul fiecărei solicitări de finanţare să fie prevăzută instalarea a câte o staţie de încărcare pentru 
vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per staţie, la fiecare 2.000 m2 
arie desfăşurată renovată, dar nu mai puţin de o staţie de încărcare de acest tip per proiect. După 
epuizarea acestor fonduri,  aceasta obligativitate a solicitantului se stinge. 

Totodată Ghidul specific prevede și costurile unitare ce alcătuiesc valoarea maximă eligibilă a 
unui proiect, după cum urmează: 
• cost unitar pentru lucrările de renovare moderată* de 440 Euro/m2 (arie desfăşurată**), fără TVA, curs 
valutar utilizat este cel aferent lunii mai 2021, respectiv 1 euro = 4,9227 lei;   
• cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată* de 500 Euro/mp (arie desfăşurată**), fără TVA; 
• cost pentru o staţie de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/staţie 
de 25.000 Euro/staţie.   
*Costul unitar pentru lucrările de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului.   
**În cazul proiectelor (cererilor de finanţare) care cuprind mai multe componente, se va lua în 
considerare aria desfăşurată cumulată a tuturor componentelor.   

 
A fost utilizata formula de calcul pentru stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului:   

 
 Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfăşurată x cost unitar pentru lucrări de renovare 

moderată sau aprofundată, după caz) + (cost  staţie încărcare rapidă x număr de staţii) 
 
*Numărul de stații poate varia în funcție de disponibilitatea acestora la momentul depunerii cererii de 
finanțare.  
Numărul maxim obligatoriu de stații (în funcție de disponibilitate) la suprafața desfășurată de 3318 m2 
este de 1 buc (1 buc x 25.000 euro fără TVA x 4,9227 lei/euro = 123.067,50 lei fara TVA).  
 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfăşurată x cost unitar pentru lucrări de renovare 
moderata) + (cost  staţie încărcare rapidă x număr de staţii) = 3318 mp x 440 euro mp fara TVA x 
4,9227 lei / euro + 1 staţie încărcare rapidă x 25.000 euro fără TVA x 4,9227 lei/euro = 7.309.815,68 lei 
fără TVA. 
 Având în vedere ca suprafata cladirii publice este de 3.318 m2 si obligativitatea din cadrul 
ghidului era ca sa fie instalata 1 statie de incarcare la fiecare 2.000 m2 a fost calculata valoarea maxima 
eligibila a proiectului luand in calcul o singura statie de incarcare pentru proiectul: „Renovarea 
energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova”- Liceul Matei Basarab - corp de clădire 
C1. In data de 10.10.2022 a fost depusa cererea de finantare inregistrata cu numarul C5-B2.1.a-1562. La 
momentul depunerii au fost alocate de catre platforma informatica PNRR un numar de 2 statii de 
incarcare. De asemenea, prin Solicitarea de clarificare pentru cererea de finantare inregistrata cu 
numarul C5-B2.1.a-1562 a fost solicitata punerea in concordanta a informatiilor din HCL de aprobare a 
proiectului ce cele din cererea de finantare in ceea ce priveste numarul statiilor de incarcare. 
 Astfel valoarea maxima eligibila a proiectului se va modifica astfel: 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfăşurată x cost unitar pentru lucrări de 
renovare moderata) + (cost  staţie încărcare rapidă x număr de staţii*) = 3318 mp x 440 euro mp fara 
TVA x 4,9227 lei / euro + 2 staţii încărcare rapidă x 25.000 euro fără TVA x 4,9227 lei/euro = 
7.432.883,184 lei fără TVA. 

Valoare cu TVA = 7.432.883,184 lei fără TVA + 1.412.247,805 lei TVA = 8.845.130,99 lei 
 
Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului 
de redresare şi rezilientă, O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
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gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea 
de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, 
Ordinul MDLPA nr. 441/24.03.2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile 
aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul 
renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, modificat și 
completat prin Ordinul MDLPA nr. 2612/04.10.2022, conform art. 129, alineatul (2), lit. b), d) si e) si 
alineatul (9), lit. c) coroborat cu art. 139, alineatul (3), lit. a)  si f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

 

1. Se modifica Art.3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 514/07.10.2022 astfel: 
Se aproba valorea maxima eligibila a proiectului, în sumă de 7.432.883,184 lei fără TVA, respectiv 

1.509.920,00 euro fără TVA la cursul inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, la care se 
adaugă valoarea TVA în sumă de  1.412.247,805 lei, respectiv 286.884,80 Euro; 
 

Pt. Director Executiv 
Adriana Octaviana Motocu 

Îmi asum responsabilitatea 
privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorii 
înscrisului 
Data: ______.01.2023 
Semnătura: ____________ 
 
 

Insp. Luciana Codruta Stefan 
Îmi asum responsabilitatea 

pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea 

întocmirii acestui act oficial 
Data: ______.01.2023 
Semnătura:_____________ 
 

Pt. Sef serviciu 
Octavian Iures 

Îmi asum responsabilitatea 
privind realitatea şi 
legalitatea în solidar cu 
întocmitorii înscrisului 
Data: ______.01.2023 
Semnătura: ____________ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pt. Sef Birou 
Marius Cristian Chetoiu 

Îmi asum responsabilitatea 
privind realitatea si legalitatea 
în solidar cu întocmitorii 
înscrisului 
Data: ______.01.2023 
Semnătura: ___________ 
 
 
     Ref. Spec. Tiberiu Stroe 

Îmi asum responsabilitatea 
pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea 

întocmirii acestui act oficial 
Data: ______.01.2023 

Semnătura:_____________ 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr.23812/19.01.2023 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
Având în vedere: 

- Rferatul de aprobare nr.23656/19.01.2023 întocmit de Direcția de Elaborare si 
Implementare Proiecte 

- Raportul nr.23663/19.01.2023 întocmit de Direcția de Elaborare si Implementare Proiecte 
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 514/2022 privind aprobarea proiectului, 
a cheltuielilor aferente acestuia şi a descrierii sumare a investiţiei, în vederea depunerii 
pentru finanţare în cadrul Planului National de Redresare şi Rezilienţă a proiectului: 
Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul 
Matei Basarab - corp de clădire C1. 

- In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2021/241 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilientă, 
O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum 
și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, Ordinul MDLPA nr. 441/24.03.2022 pentru 
aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile 
europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 
2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 
modificat și completat prin Ordinul MDLPA nr. 2612/04.10.2022În conformitate cu 
prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

- Conform art. 129, alineatul (2), lit. b), d) si e) si alineatul (9), lit. c) coroborat cu art. 139, 
alineatul (3), lit. a)  si f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

- Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 
 

- propunerea Direcției Direcția de Elaborare si Implementare Proiecte privind modificarea  
Art.3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 514/07.10.2022 astfel: 
Se aproba valorea maxima eligibila a proiectului, în sumă de 7.432.883,184 lei fără TVA, 
respectiv 1.509.920,00 euro fără TVA la cursul inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro 



= 4,9227 lei, la care se adaugă valoarea TVA în sumă de  1.412.247,805 lei, respectiv 
286.884,80 Euro 

 
 
 
 
               Director Executiv,                                           Intocmit, 
               Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Claudia Calucica 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                               administrativ. 
                     Semnatura:                                                                                        Semnatura:  
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