
 

  

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii nr.112/31.03.2022 de 

aprobare a proiectului 

 „Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice, situate în str. Corneliu 

Coposu nr. 107, municipiul Craiova, județul Dolj, în vederea creșterii 

rezistenței și stabilității acestora și scăderii emisiilor de carbon (Corp C4)” 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 26635/14.10.2022 al Direcției 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin 

care se propune modidicarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 112/31.03.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirilor 

publice, situate în str. Corneliu Coposu nr. 107, municipiul Craiova, județul Dolj, în 

vederea creșterii rezistenței și stabilității acestora și scăderii emisiilor de carbon 

(Corp C4)”, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație 

Locală nr. 26719/14.10.2022, avizul comisiilor de specialitate,  

 ținând cont de solicitarea de clarificări a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice  și Administrației; 

în baza art. 59, art. 61 și art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor  

publice și Administrației nr. 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind 

regulile și condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului 

Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1;   

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I. Art. 3. al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 112/31.03.2022 privind 

aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice, situate în str. 

Corneliu Coposu nr. 107, municipiul Craiova, județul Dolj, în vederea creșterii 



rezistenței și stabilității acestora și scăderii emisiilor de carbon (Corp C4)” se 

modifică și va avea următorul conținut: 

“Art. 3. Solicitantul, Unitatea Administrativă Județul Dolj, se angajează să 

finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel 

cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări 

solicitate în etapa de implementare, inclusiv sumele reprezentând cheltuieli privind 

instalarea unui sistem de producere a agentului termic pentru încălzire și pentru 

preparare apa calda menajera, repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din 

centrala termică proprie a clădirii (dacă este cazul).” 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj 

nr.112/31.03.2022 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea 

clădirilor publice, situate în str. Corneliu Coposu nr. 107, municipiul Craiova, județul 

Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității acestora și scăderii emisiilor de 

carbon (Corp C4)” si ale Hotărârii nr. 248/16.09.2022 se mențin. 

Art. III. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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      PREŞEDINTE, 

                       CONTRASEMNEAZĂ,  

DORIN-COSMIN VASILE                                            SECRETAR GENERAL          

                 AL JUDEŢULUI, 

 

                     CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                            SE APROBĂ, 

 

D.A.E.D.R.P.F.I.                                                                                      PREŞEDINTE 

 

                                                                                                        DORIN-COSMIN VASILE 

Nr. 26635/14.10.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind modificarea Hotărârii nr.112/31.03.2022 de 

aprobare a proiectului 

 „Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice, situate în str. Corneliu Coposu nr. 107, 

municipiul Craiova, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității acestora și 

scăderii emisiilor de carbon (Corp C4)” 

 

Consiliul Județean Dolj intenționează să asigure cadrul necesar pentru gestionarea eficientă, 

modernizarea și reabilitarea clădirilor aflate în domeniul public al județului, inclusiv clădirile 

publice situate în str. Coposu, nr.107, Craiova, urmărind oportunitatea de a accesa finanțări 

nerambursabile din fonduri europene, în perioada de programare 2021-2027, în cadrul cărora acest 

tip de activități sunt eligibile. 

În acest sens, în prezent se află în derulare un contract de prestări servicii de proiectare, având ca 

obiect elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare întocmirii și fundamentării 

aplicațiilor de finanțare, în conformitate cu legislația în materie în vigoare precum şi cu respectarea 

cerințelor de finanțare pentru perioada 2021-2027. 

Conform Raportului de expertiză tehnică, elaborat în baza contractului de prestări servicii mai sus 

menționat, în conformitate cu Codul de proiectare seismică, Partea a III-a - Prevederi pentru 

evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, rezultă că pentru corpul C4, situat 

în str. Coposu, nr.107, Craiova, în care își desfășară activitatea Clinica de Pediatrie din cadrul 

Spitalului Municipal Filantropia și Centrul maternal „Sf. Ecaterina”, tronsoanele I, II și IV au clasa 

II de risc seismic, iar tronsonul III are clasa I de risc seismic. 

Ca urmare, ca sursă de finanțare pentru intervențiile necesare la corpul C4, a fost identificat Planul 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema 

de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea 

integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice. 

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții 

pentru consolidarea seismică și creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv: 

• Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente; 

• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii. 

Conform Ghidului specific privind regulile și condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene 

aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, printre documentele care se vor încărca obligatoriu pe platforma de 



investiții a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, împreună cu cererea de 

finanțare, se află și hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, în care trebuie să fie inclusă 

valoarea maximă eligibilă a proiectului, cat si asumarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură 

implementarea proiectului. 

 

Având în vedere cele mai sus menționate, precum si solicitarea de clarificari primita in data de 

12.10.2022 prin care se solicita ca in hotararea de aprobare a proiectului sa se includa in mod expres 

si asumarea sumelor reprezentând cheltuieli privind instalarea unui sistem de producere a agentului 

termic pentru încălzire și pentru preparare apa calda menajera, repararea/înlocuirea cazanului și/sau 

a arzătorului din centrala termică proprie a clădirii (dacă este cazul), supunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

       DIRECTOR EXECUTIV,                   

           Daniela Băluță                                                                    

 

 

 

 

 

Întocmit, 

                                                                                                     Veronica Toma  
 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală  

Nr. 26719/14.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.112/31.03.2022 de aprobare a 

proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice, situate în str. Corneliu Coposu nr. 107, 

municipiul Craiova, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității acestora și scăderii 

emisiilor de carbon (Corp C4)”  

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția 

Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii nr.112/31.03.2022 de aprobare a proiectului „Reabilitarea și modernizarea 

clădirilor publice, situate în str. Corneliu Coposu nr. 107, municipiul Craiova, județul Dolj, în vederea 

creșterii rezistenței și stabilității acestora și scăderii emisiilor de carbon (Corp C4)”, propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

    1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea Hotărârii nr.112/31.03.2022 de aprobare a proiectului 

„Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice, situate în str. Corneliu Coposu nr. 107, municipiul 

Craiova, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității acestora și scăderii emisiilor de carbon 

(Corp C4)” 

    2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale 

și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror 

implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 59, art. 61 și art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor Ordinului ministrului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației nr. 440/2022 

pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condiţiile aplicabile finanţării din fondurile 

europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 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. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: 

nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

        

                   Avizat, 

    Sef Serviciu,                                                    Întocmit                                           

Daiana Stoica                                      Consilier juridic                  

                          Bărăgan Simona                                                             
      




