
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării sumei de 8.337 mii lei din excedentul bugetar al 

anului 2019 pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare în anul 

2020 

 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 8584/07.02.2020 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 8674/11.02.2020 şi avizul comisiilor de 

specialitate;                                                        

în baza art. 58 alin. (1) lit. a), alin. (11) şi alin. (12) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1 – Se aprobă utilizarea sumei de 8.337 mii lei din excedentul bugetar al 

anului 2019 pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare în anul 2020, 

conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre;  

Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat şi Direcţia 

Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre;   
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 PROIECT 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                 

DIRECŢIA ECONOMICĂ                      PREŞEDINTE 

SERVICIUL BUGET-VENITURI                                                             

Nr. 8584 / 07.02.2020                         ION PRIOTEASA 

         

          

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind utilizarea sumei de 8.337 mii lei  din 

excedentul bugetar al anului 2019, pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii 

de dezvoltare în anul 2020  

 

Conform art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, „Excedentul anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a 

transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea 

plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 

hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în 

limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 

funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.” 

”Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii 

implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, 

rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului 

local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri 

au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor 

respective.   

Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de 

credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă 

în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în 

cadrul secţiunii de dezvoltare”. 

 Pentru anul 2020, din excedentul bugetar al anului 2019, prin HCJ nr. 13/2020 

a fost repartizată suma de 23.461 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare. 

 În urma solicitărilor primite de la unităţile subordonate Consiliului Judeţean 

Dolj precum şi de la Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al C.J. 

Dolj, se propune suplimentarea sumei alocate iniţial pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare cu suma de 8.337 mii lei. 

  Pe capitole de cheltuieli, suma alocată suplimentar din excedent se propune a fi 

repartizate astfel: 

 

 

 



Capitol Suma propusă   

– mii lei –  

51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe 221 

61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională 5 

65.02 – Învăţământ 1 

66.02 – Sănătate 152 

67.02 – Cultură, recreere şi religie 2.827 

68.02 – Asigurări şi asistenţă socială 1.640 

74.02 – Protecţia mediului 1.118 

84.02 – Transporturi 2.373 

TOTAL 8.337 

 

Cap. 51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe – din execentul anului 

2019 se va aloca suma de 108 mii lei pentru cheltuielile de capital ale anului 2020, 

conform propunerilor Direcţiei Imagine şi Coordonare Instituţii Subordonate (adresa 

nr. 312 /2020), astfel: 
o 30 mii lei - Program antivirus pentru reţeaua de calculatoare a CJ Dolj; 

o 36 mii lei - Surse neîntreruptibile de tensiune pentru servere; 

o 39 mii lei – Router de reţea cu mentenanţă inclusă; 

o 3 mii lei – Certificat SSL. 

Direcţia Juridică Administraţie Locală Secretariat din cadrul C.J. Dolj solicită 

alocarea sumei de 3 mii lei pentru achiziţia unei licenţe Adobe Acrobat Professional 

necesar Compartimentului Transparenţă Decizională pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Anexei nr.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

respectiv organizarea Monitorului Oficial Local. 

Având în vedere adresa nr. 26030/2019 a Serviciul Administrarea şi 

Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj se alocă suma de 10 mii lei 

pentru Achiziţie terenuri.   

Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare 

Internaţională, conform adresei nr. 1143/2020, solicită alocarea sumei de 100 mii lei  

din execentul bugetar al anului 2019, pentru poziţia globală Alte proiecte cu finanţare 

externă din lista de investiţii pe anul 2020.  

Cap. 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională – din execedentul anului 

2019, se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru finanţarea obiectivului RO-BG 

409: Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj – Lom, 

Montana, conform adresei nr. 27264/2019 a Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare 

Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională. 

Cap. 65.02 – Învăţământ - prin adresa nr. 27062/19.12.2019 Direcţia Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională solicită 

repartizarea sumei de 1 mii lei pentru finanţarea proiectului „Creşterea eficienţei 

energetice, a rezistenţei şi stabilităţii la clădirile publice situate în str. Ludwing van 

Beethoven, Craiova”. 

Cap. 66.02 – Sănătate – prin adresa nr. 380/29.01.2020 Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna solicită repartizarea sumei de150 mii lei din excedentul 

bugetar al anului 2019, sumă solicitată pentru achiziţionarea unei instalaţii de 

detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu, în conformitate cu art. 199 alin. 



(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, care 

prevede „Autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de 

administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile 

legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi 

modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi 

transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele 

locale”. 

Prin adresa nr. 27062/19.12.2019 Direcţia Afaceri Europene, Dezvoltare 

Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională solicită repartizarea sumei de 2 mii lei 

pentru finanţarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi 

stabilităţii clădirii publice a Policlinicii Sportive, situată în Aleea Voinicului, 

Craiova”. 

 

Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj îşi propune pentru anul 2020 

cheltuieli de capital în valoare de 110 mii lei pentru: 

- achiziționarea unui autoturism (95 mii lei) deoarece instituţia se află în 

imposibilitatea de a folosi autoturismul Fiat Doblo cu număr de 

înmatriculare DJ 19 CJD care deservea activitățile și proiectele instituției. 

Acesta s-a aflat în service multă vreme și potrivit comunicării de la 

reprezentanța Fiat Pitești nu mai poate fi reparat întrucât piesa care trebuie 

înlocuită (calculator de bord) nu se mai fabrică de către producătorul Fiat. 

Autoturismul are o vechime de aproape 16 ani, fiind propus pentru casare 

având de două ori durata de exploatare oferită de producător. Achiziționarea 

unui autoturism este o necesitate, activitățile instituției presupunând 

deplasarea în teren, transportul de exponate sau elemente de recuzită și 

decor și derularea de proiecte de cercetare. 

- achiziţionarea unui laptop performant (8 mii lei) ce va fi folosit atât la 

evenimentele organizate la sediu, precum și la cele programate în afara 

instituției care necesită utilizarea laptopului pentru videoproiecții, slide-uri, 

suport audio pentru evenimente. 

- achiziţionarea unei Unităţi Network Attached Storage Synology (7 mii lei), 

unitate de stocare conectată la rețeaua locală necesară pentru arhivarea 

tuturor fișierelor video, foto, documente etc.rezultate din activitatea curentă 

a instituției  noastre. Unitatea de stocare va funcționa ca server, în prezent 

existând riscul de contaminare sau pierdere a informației întrucât stocajul se 

face pe un computer de birou obișnuit. 

Muzeului Olteniei Craiova, pentru anul 2020, solicită alocarea sumei de 625 

mii lei pentru:   

• Proiect transfrontalier „Noi destinaţii în turismul transfrontalier” – 4 mii lei;   

Proiectul „Noi destinații în turismul transfrontalier” încadrat în programul 

Interreg VA România - Bulgaria, Axa Prioritară 2 „O regiune verde”, va avea o 

durată de 36 de luni, și o valoare de 1.445.409,75 euro. Partenerii proiectului sunt 

Municipalitatea din Vârșeț (Partener lider) și Muzeul Olteniei Craiova (Partener).   



 Obiectivul general al proiectului este acela de a promova cooperarea între 

instituții și oameni prin utilizarea resurselor culturale și naturale într-un mod turistic 

durabil. 

 Prin intermediul acestui proiect se va crea o nouă resursă turistică în Vârșeț, 

respectiv un complex muzeal - Paleo Parcul și Centrul de informare cu o zonă de 

expoziție, folosind instrumente inovatoare avansate, care vizează atât turiștii 

naționali, cât și  pe cei transfrontalieri.  

 Proiectul va crea un produs cultural comun - Turul muzeelor transfrontaliere - 

și va promova un serviciu turistic transfrontalier: facilitatea balneo-climaterică din 

Vârșeț adresată populației din județul Dolj. Mai mult, proiectul introduce un nou tip 

de turism modern: turismul științific/academic (conferințe, expoziții, cercetări 

comune etc.) în domeniul paleontologiei și al altor științe ale naturii.  

 Acesta va spori cu siguranță fluxul turistic transfrontalier prin crearea de noi 

destinații turistice și prin promovarea comună a celor 3 tipuri de turism, sporind în 

același timp șederea peste noapte a cetățenilor bulgari care vin în Craiova pentru 

călătorii de afaceri. Toate cele trei secții ale Muzeului Olteniei și ale Centrului 

Expozițional vor fi dotate cu instrumente inovatoare de prezentare în limba 

română/bulgară, sporind gradul de conștientizare a ambelor comunități. 

• Instalaţie de privare oxigen – 118 mii lei;  

Această instalație este necesară pentru tratamente de biocizare în depozitele 

muzeului, înlocuind oxigenul cu gaz inert (azotul) dintr-o incintă etanșă, 

dimensionată pentru tratamentul simultan a mai multe obiecte din același suport. 

Tratamentul se poate aplica la toate tipurile de suport organic (hârtie, textile, lemn) 

reducând astfel expunerea personalului la toxicitatea biocizilor consacrați. Cu 

ajutorul acestei instalații, azotul poate fi generat in situ (instalația având propriul 

generator de azot) pentru utilizare ca substanță activă biocidă, ceea ce este deosebit 

de relevant atunci când sunt necesare volume mai mari. Acest tip de tratament este 

util datorită eficienței sale, a capacității de a fi folosit în diferite locuri unde este 

nevoie (incinta fiind demontabilă), uşor de transportat și de pus în funcțiune. Acest 

tip de tratament mai are avantajul că reduce numărul de manipulări a bunurilor de 

patrimoniu. Această achiziție este oportună fiindcă, în comparație cu tratamentele 

biocide tradiționale, îmbunătățește mult activitatea de conservare preventivă și, 

implicit, starea de conservare a bunurilor culturale. Nevoia achiziției acestei instalații 

este dată și de preluarea întregului inventar de la Cula Cernătești, obiecte aflate într-o 

stare de conservare foarte avansată cu atacuri biologice, fungice, acarieni etc. 

• Masă de joasă presiune cu pompă – 24 mii lei; 

Masa de joasă presiune cu pompă este necesară desfășurării activității în 

Laboratorul de Restaurare-Conservare (hârtie) al Muzeului Olteniei Craiova deoarece 

se folosește pentru restaurarea bunurilor de patrimoniu pe suport papetar de 

dimensiuni foarte mari cum ar fi cărțile format mare, hărți, litografii, stampe, etc. 

Aceasta este formată dintr-o structură din oțel inoxidabil închisă pe părțile laterale și 

prevăzută cu o grilă perforată în partea superioară. Pe o parte, este pus un robinet 

pentru a scurge produsele lichide aspirate de pe grătar. Pentru verificarea nivelului de 

vid este prevăzută cu un manometru cu supapă de control, plasat într-o poziție 

intermediară pe conducta de aspirație. Pentru vid, se utilizează o pompă cu canal 

lateral cu o presiune maximă de 200 mbar. De asemenea, această masă este strict 



necesară deoarece ar ridica standardele restaurării materialelor papetare (calitate, 

timp). 

• Generator aburi sub presiune – 5 mii lei; 

Achiziționarea unui generator aburi sub presiune este necesar desfășurării 

activității în Laboratorul de Restaurare-Conservare Ceramică, Sticlă, Porțelan al 

Muzeului Olteniei Craiova. Acest aparat este deosebit de important pentru toate 

operațiile de curățare umedă din procesul tehnologic de restaurare, atât pentru 

ceramică arheologică, cât și pentru ceramică etnografică, sticlă și porțelan. Utilizarea 

acestuia are rezultate rapide și eficiente, asigurând intervenția cea mai puțin invazivă 

și cea mai eficientă asupra materialelor suport, putându-se astfel realiza curățarea 

umedă fără implicarea substanțelor chimice. Acest lucru prezintă avantajul diminuării 

nivelului de toxicitate la care este expus restauratorul în această etapă a procesului de 

restaurare și conservare. 

Posibilitatea de reglare fină a jetului de abur, permite intervenții delicate cu 

vârfuri speciale, ce se pot schimba în funcție de tipul materialului suport. 

Un alt avantaj important oferit de generatorul de aburi sub presiune, îl 

constituie timpul în care se realizează curățarea materialelor, acesta fiind mult mai 

scurt decât în cazul tratamentelor de curățare cu solvenți. 

• Aspirator pentru aparat microsablare – 5 mii lei; 

Achiziționarea unui aspirator pentru aparat microsablare este necesar 

desfășurării activității în Laboratorul de Restaurare-Conservare Ceramică, Sticlă, 

Porțelan al Muzeului Olteniei Craiova, în cadrul procesului tehnologic de restaurare 

și conservare a ceramicii arheologice. 

Acesta este utilizat pentru îndepărtarea din zona de lucru din interiorul cabinei 

de microsablare a pulberilor în suspensie. Acest aspirator se poate conecta la cabina 

de sablare cu un racord flexibil și are propietatea de filtrare, reținere și colectare a 

pulberilor. Aerul contaminat este eliminat din cabină, asigurându-se astfel un 

tratament de restaurare adecvat, iar rezidurile sunt reținute conform normelor de 

poluare existente.  

Este oportună această investiție datorită faptului că acest echipament prezintă o 

înaltă calitate și siguranță de lucru, este configurat pentru necesitățile proceselor de 

restaurare, iar obiectele de patrimoniu care trebuie restaurate și care necesită curățiri, 

au nevoie de un echipament cu performanțe tehnice ridicate și deopotrivă, 

restauratorul este și el protejat.   

• Grup de perete cu evacuare externă, cu două braţe autoportante – 20 mii lei; 

Este necesar în Laboratorul de Restaurare-Conservare Lemn pentru 

îndepărtarea din zona de lucru a pulberilor în suspensie, a vaporilor de solvenți și a 

vaporilor de acizi sau baze. Aerul eliminat din încăpere fiind filtrat prin trei niveluri 

de filtre - metalic, pulberi și filtru cu carbon activ - asigură o evacuare exterioară 

conformă normelor de poluare existente. Mobilitatea brațelor portante asigură un 

acces facil al acestora în zona de lucru, putând să acopere întreaga suprafață a 

încăperii. 

• Ferăstrău cu bandă 1000W – 8 mii lei; 

Ferăstrăul cu bandă, este necesar în Laboratorul de Restaurare-Conservare 

Lemn pentru prelucrarea cu precizie a lemnului, construcția de elemente de 



consolidare și completarea diferitelor componente din structura bunurilor de 

patrimoniu pe suport lemn. 

• Bazin de spălare cu basculare – 59 mii lei;  

Bazinul de spălare cu basculare, are o structură din oțel inoxidabil și este 

prevăzut cu un sistem de basculare care permite scurgerea apei din piese și evacuarea 

acesteia fără efort din partea restauratorului, în timp relativ scurt. Fiabilitatea unui 

echipament confecționat în întregime (bazin și sită) din inox este un argument în plus 

pentru achizitionare, la fel ca și scurtarea timpului de lucru, operațiunile putând fi 

executate de către o singură persoană, cu efort minim din partea restauratorului și 

deplasare redusă a pieselor. 

• Calculator 5 mii lei;  

Calculatorul este necesar pentru activitatea de stocare, prelucrare și raportare a 

datelor rezultate în activitatea de bază a personalului administrativ și a personalului 

de specialitate din cadrul muzeului. 

•  Laptop – 16 mii lei; 

Laptopul este necesar pentru activitatea de stocare, prelucrare și raportare a 

datelor rezultate în urma inventarierii colecţiilor intrate în procesul de predare-

primire. Laptopul-ul va fi folosit de asemenea în depozit la realizarea listelor de 

inventar, la confruntarea obiectelor cu fotografiile realizate la inventarele anterioare, 

pentru realizarea fişelor de conservare și pentru diverse alte activități în care sunt 

implicate bunurile culturale.  

•  Autoturism cu utilitate multiplă – 90 mii lei; 

În prezent Muzeul Olteniei Craiova are în dotare un autoturism marca Fiat 

Doblo, cu utilizarea multiplă, an de fabricație 2007. Acesta  prezintă un grad de uzură 

avansat din cauza folosirii pentru transport de persoane, piese, materiale, în localitate 

cât și pe teritoriul țării. 

Pentru desfășurarea activității muzeului în condiții optime se impune 

achiziționarea unui nou autoturism care să îndeplinească o utilitate multiplă, pentru 

transport de persoane cât și pentru transport piese de patrimoniu, materiale 

administrative. 

•  Sigle (logo) – 6 mii lei  

Cu toate că Muzeul Olteniei Craiova este o instituție culturală apreciată de 

vizitatori, care încearcă mereu să vină în întâmpinarea publicului cu expoziții, 

conferințe și ateliere pentru copii, se consideră că nu are destulă vizibilitate. Pentru ca 

muzeul să fie perceput ca o organizație dinamică din punct de vedere cultural dar și 

social, pentru a-și îndeplini rolul de partener și formator în educație, pentru a-și 

atinge astfel misiunea publică, vizibilitatea instituției poate fi extinsă, cu costuri 

minime, prin crearea unei sigle (logo).  

Sigla este un element grafic pe care îl întâlnim peste tot în viața de zi cu zi. 

Prin design-ul său unic, ce iese în evidență și ce poate fi ușor recunoscut și reținut, 

sigla reprezintă o identitate vizuală. Ea va putea fi folosită pe afișe, pe fluturași, 

publicații, steaguri personalizate, mesh-uri sau panourile de reclamă pentru 

identificarea și promovarea instituției. 

Muzeul se adresează unor categorii diverse de public, public ce are acces la 

canale diferite de informare, iar media și rețelele sociale ocupând un loc principal. De 



aceea, în abundența logo-urilor și brandurilor din cadrul acestor medii (mass-media, 

televiziune sau rețele sociale), o strategie importantă a politicii de promovare a 

muzeului o considerăm a fi „reinterpretarea” denumirii prin constituirea, cel puțin, a 

unei sigle, dacă nu a unui brand. Activitatea de publicitate va fi mult facilitată de 

implementarea unei strategii de branding: de adoptarea unei sigle distincte pentru 

muzeu, de adoptarea unui template unitar pentru postere, aviziere, afișe sau materiale 

promoționale. Vizibilitatea programelor și acțiunilor muzeului în rândurile unui 

public variat va duce la creșterea numărului de vizitatori precum și a traficului pe 

rețelele sociale (facebook). 

•  Licenţe – 36 mii lei; 

Conform art. 72-81 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe, este obligatorie dotarea calculatoarelor cu softuri şi programe pentru 

computerele/laptopurile care nu au în dotare asemenea licențe, de aceea se impune 

achiziționare acestora. 

•  Sisteme control acces la Secția de Istorie-Arheologie – 47 mii lei;  

Sistemul control acces este o componentă a sistemului de securitate fizică ce 

permite administrarea intrărilor şi ieşirilor în/din anumite zone (clădiri) precum şi 

monitorizarea punctelor de alarmare. Sistemul are în componenţă server de control 

acces cu soft de control acces, senzori de proximitate, electromagneţi de forţă, 

butoane de eliberare a uşii şi controler. Sistemul comunică cu sistemele şi instalaţia 

de detecţie şi stingere a incendiului care, la detecţia şi confirmarea unui eveniment 

transmit o comandă în vederea deblocării uşilor controlate care au rol de evacuare în 

caz de incendiu. Realizarea şi funcţionarea acestui sistem este obligatorie pentru 

securitatea muzeului. 

•  Ascensor pentru persoane cu dizabilități și pentru transport piese de 

patrimoniu Secția de Științele Naturii – Proiectare – 34 mii lei; 

Sediul Secției Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova se află pe str. Popa 

Șapcă nr. 8, într-o clădire monument istoric, Palatul Ramuri. 

La parterul clădirii se află o sală de expoziții temporare și expoziția 

paleontologică „Oltenia – Terra fossilis”, care, împreună cu expoziția „Ecosisteme 

din Oltenia” de la etajul I, și „Universul și Sistemul Solar” de la etajul al II-lea, 

alcătuiesc expoziția permanentă a secției. 

Accesul publicului la etajele I și II se face pe o scară, construită în locul scării 

originale, grav avariată în urma cutremurului din 1977. 

Având în vedere faptul că în componența publicului vizitator intră și persoane 

cu deficiențe de deplasare (handicap locomotor), a căror deplasare este imposibilă pe 

scara de acces, propunem construirea unui lift/ascensor pe scara de acces menționată. 

În plus, merită menționat și faptul că, prin montarea liftului, ne-am alinia 

legislației, respectiv Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. 

De asemenea, realizarea unui ascensor permite și transportul obiectelor de 

patrimoniu cultural național spre și dinspre spațiile expoziționale și depozite. 

Pentru această lucrare solicităm alocarea de fonduri pentru întocmirea 

documentației tehnice aferente. 



•  Readaptarea mecanică a sistemului de stingere incendiu la Secția de Istorie-

Arheologie – Proiectare – 26 mii lei; 

Recent, pentru îmbunătățirea și extinderea atât a spațiilor de expunere a 

pieselor de patrimoniu cultural național, cât și a spațiilor de depozitare a acestui 

patrimoniu s-a realizat o nouă configurare a incintelor. Reconfigurarea incintelor nu 

mai corespunde proiectului inițial realizat în perioada de restaurare la Secția de 

Istorie-Arheologie. 

Ca atare, trebuie întocmit un nou proiect tehnic care să fie adaptat sistemului 

de stingere actual cu noile incinte ale Secției de Istorie-Arheologie. Prin 

implementarea acestuia se realizează adaptarea actualului sistem de stingere a 

incendiilor cu noua situație a spațiilor existente la această secție a muzeului. 

Activitatea culturală desfășurată în cadrul Secției de Istorie-Arheologie, este de 

o importanță deosebită și necesită luarea de măsuri speciale de protecție. 

•  Modernizare planetariu – Amenajare Expoziţie de bază parter, etaj II Științele 

Naturii – 122 mii lei; 

Începând cu anul 2012, la Secția Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova 

funcționează un planetariu care, de-a lungul anilor s-a bucurat de atenția publicului 

vizitator: grupuri sau vizitatori individuali veniți special pentru spectacolele 

programate aici, număr de vizitatori crescut, de departe cel mai important punct de 

atracție pentru vizitatori. Atunci când a fost achiziționat, acesta era cel mai modern 

planetariu din țară, atât din punctul de vedere al aparaturii electronice, cât și din 

punctul de vedere al aparaturii optice (sistem video). 

În prezent, la sistemul video au început să apară o serie de sincope în 

funcționare: întreruperea legăturii între sistemul video și sistemul audio, între 

sistemul electronic și sistemul optic, slăbirea calității imaginii etc. Deși remedierea 

acestor defecțiuni s-a făcut pe cât posibil rapid, totuși, pe lângă stresul creat 

personalului muzeului, acestea au condus și la unele nemulțumiri ale publicului. 

Având în vedere cele expuse, este necesară înlocuirea videproiectorului actual 

al planetariului cu un videoproiector cu tehnologie laser, cu o calitate a imaginii 

incomparabilă și cu o durată de viață a lămpilor de circa 8 ori mai mare.  

Muzeul de Artă solicită pentru anul 2020 suma de 1.000 mii lei în vederea 

finanţării cheltuielilor de capital pentru următoarele obiective:   

➢ Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural, atelier de restaurare şi 

investigare, spaţii expoziţionale pentru colecţii de artă contemporană - 

PT+DTAC+execuţie – 1 mii lei; 

➢ Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural, atelier de restaurare şi 

investigare, spaţii expoziţionale pentru colecţii de artă contemporană (SF) – 40 

mii lei; 

Muzeul de Artă Craiova deţine în administrare imobilul situat în municipiul 

Craiova, strada Mihail Kogălniceanu, nr.20A compus din teren şi contrucţie, 

construcţie ce a fost desfiinţată în luna decembrie 2018. Pe terenul respectiv se 

impune construirea unui nou edificiu care să aibă o funcțiune multiplă și anume: 

1 - depozitare opere de artă  

2 - spații expoziționale 

3 - laborator restaurare 



Corpul nou pentru depozitarea patrimoniului cultural este un obiectiv de 

investiții nou introdus ca poziție distinctă în lista obiectivelor de investiții, ce 

urmează a fi realizat. Proiectul tehnic și documentația tehnică pentru autorizația de 

construire se vor elabora după întocmirea documentației privind studiul de 

fezabilitate (memoriul tehnic, devizul obiectivului de investiții, fișe tehnice).     

➢ Împrejmuire teren Str. Romul şi partial segment Str. Unirii – Execuţie – 100 mii 

lei; 

Muzeul de Artă este necesar să beneficieze de o împrejmuire monumentală şi 

pe latura de est, astfel încât întregul ansamblu clădire – împrejmuire să aibă un aspect 

unitar. De asemenea se va realiza un acces nou dinspre strada Romul atât auto cât şi 

pietonal, transformând curtea muzeului dintr-un spaţiu enclavizat într-un traseu 

deschis circulaţiei pietonale în principal dar şi auto ocazional.  

În prezent Muzeul de Artă Craiova, edificiu încadrat la categoria de importanţă 

A de către Ministerul Culturii, nu are împrejmuire completă pe latura de Est a 

terenului aflat în administrare. Pe latura de Vest, Muzeul de Artă Craiova are un gard 

monumental realizat din fier forjat, în proporţie de 70%. 

Pentru porţiunea dinspre strada Unirii se are în vedere modificarea parţială a 

împrejmuirii cu panouri pline cu unele realizate din fier forjat, identice cu celelalte 

aflate în alcătuirea gardului existent. 

Proiectul tehnic și documentația tehnică pentru autorizația de construire se vor 

elabora după întocmirea documentației privind studiul de fezabilitate. Proiectul tehnic 

pentru împrejmuirea terenului cu gard în strada Romul și parțial Strada Unirii a 

Muzeului de Artă Craiova, este introdus pentru a fi prins în lista obiectivelor de 

investiții, ca poziție distinctă, fiind un obiectiv de investiţie nou. 

➢ Realizare paviment în incinta Muzeului de Artă – AC+PT+Execuţie – 350 mii 

lei; 

Se urmăreşte realizarea unui paviment pe zona est a terenului aflat în 

administrarea Muzeului de Artă Craiova precum şi parţial pentru zona centrală. 

Pavimentul se va realiza din dale de granit neted şi va fi atât pietonal cât şi carosabil. 

Întrucât destinaţia prevăzută cuprinde o gamă largă de activităţi (vizionări de 

spectacole în aer liber, târg de artă, numismatică, filatelie), se va avea în vedere sa 

permită folosirea ca paviment pentru patine cu rotile, cărucioare persoane cu 

handicap, s.a. Pavimentul va trebui să suporte mijloace de transport grele de tipul 

autocarelor sau maşinilor de utilităţi (pompieri, salvare, gunoi, etc.). 

➢ Sistem de climatizare (SF) – 80 mii lei; 

➢ Sistem de climatizare (PT+DTAC+execuţie) – 1 mii lei; 

Pe perioada de vară, la nivelul parterului și etajului, se constată o creștere a 

temperaturii ambientale mult peste valorile admise prin standardele de conservare. De 

asemenea, la nivelul subsolului se constată o creștere a umidității în aer până la valori 

ce depăşesc 70%, valoarea umidității admise fiind de maxim 55%. Prin introducerea 

unui sistem de climatizare se asigură o coborâre a temperaturii la parter şi etaj şi un 

control al umidităţii în depozitul de artă.  

Studiul de fezabilitate are ca obiect stabilirea soluţiilor tehnice şi condiţiilor de 

realizare a instalaţiilor de încălzire/climatizare pentru eficientizarea energetică a 

Muzeului de Artă Craiova. 

 La alegerea soluţiei, se vor avea în vedere următoarele: 



- caracteristicile constructive ale clădirii; 

- condiţiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul; 

- destinaţia construcţiei; 

- standardele în vigoare. 

➢ Echipament de lucru compartiment PSI + situaţii de urgenţă – 30 mii lei;   

În conformitate cu prevederile legale în vigoare (Legea nr.307/2006) și în 

conformitate cu „Norma de dotare cu echipament de protecție a personalului 

serviciilor voluntare și serviciilor private pentru situații de urgență – Anexa nr.2” este 

necesară achiziționarea de echipament pentru membrii formației de intervenție. 

➢ Documentaţie tehnică şi releveu privind realizarea măsurilor împotriva 

incendiilor – 110 mii lei; 

Având în vedere prevederile legale, Muzeul de Artă Craiova trebuie să obţină  

autorizaţie de securitate la incendiu pentru clădirea muzeului. Asftel, trebuie  

întocmită documentaţia tehnică şi releveu privind realizarea măsurilor de apărare  

împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu. Această 

documentaţie complexă se întocmeşte de persoane autorizate (experţi  tehnici  atestati 

M.D.R.T, verificator proiecte M.T.C.T., ingineri experţi tehnici autorizaţi  pentru 

instalaţii – curent, apă, curenţi slabi, etc.), conform prevederilor legale în vigoare. 

➢ Rame de epocă – 50 mii lei; 

Pentru punerea în valoare a expoziției permanente și pentru apropierea de 

standardele contemporane de expunere muzeală, se are în vedere un plan de 

reproducere a ramelor de epocă din Galeria de Artă Românească. Luând în 

considerare că în expunere se regăsesc lucrări ale celor mai importanți pictori din 

istoria artei românești și faptul că unele lucrări nu au ramele originale, acestea fiind 

înlocuite cu rame de slabă calitate care s-au degradat de-a lungul timpului, 

prezentarea operei acestora în manieră profesionistă impune reproducerea ramelor 

existente în epocă. 

➢ Achiziţii opere de artă – 130 mii lei; 

În ultimii ani, Muzeul de Artă Craiova și-a orientat activitatea de achiziții în 

mod special către creația de artă contemporană a artiștilor olteni, fapt ce a contribuit 

la o bună dezvoltare a patrimoniului de artă contemporană destinat să ilustreze 

activitatea artistică a acestei zone culturale. Astfel, în acest moment, muzeul 

consideră oportună redirecționarea activității de achiziții către lucrări de artă modernă 

ale autorilor consacrați, sau lucrări de artă contemporană ale artiștilor care sunt deja 

cotați la nivel național ori internațional. Acest lucru ar contribui la prestigiul 

muzeului, care va deține în colecția sa lucrări de valoare ale celor mai importanți 

artiști ai momentului, fapt ce va contribui pe termen lung la consolidarea unui 

patrimoniu a cărui valoare va crește în timp și va putea documenta în mod strălucit 

tendințele artei contemporane românești din această perioadă.  

➢ Calculatoare – 18 mii lei; 

Pentru serviciul muzeografi şi serviciul contabilitate este necesară 

achiziţionarea a două computere, cele existente fiind uzate fizic şi moral. 

➢ Cameră video – 15 mii lei; 

Pentru serviciul muzeografi este necesară achiziţionarea unei camere video 

deoarece camera video existentă funcționează pe bază de casetă mini DV, acest tip de 

suport este unul învechit și se găsește din ce în ce mai greu pentru a fi achiziționat de 



pe piață, iar calitatea imaginii este inferioară aparaturii folosite în acest domeniu în 

ultimii ani. Achiziţionarea acesteia este necesară înregistrării expoziţiilor şi 

evenimentelor ce se vor desfăşura în cadrul Muzeului de Artă Craiova. 

➢ Proiector de iluminat – 15 mii lei; 

Muzeul de Artă are în vedere achiziționarea unui proiector hibrid cu posibilități 

pentru retail și expoziție, sistem integrat de iluminare și proiecție cu luminozitate de 

2.000 lm.  

Tehnologia hibridă a roților de culoare creează patru segmente de culori 

virtuale pentru o reproducere excepțională a culorii, cu pierderi minime în 

luminozitate. Modul de imagine selectabil acordă prioritate reproducerii culorilor 

pentru o calitate impresionantă a imaginii în medii cu lumină mai puțin ambientală. 

Acesta este ideal pentru săli de expoziție, zone de recepție, muzee, expoziții și 

locuri pentru funcții. 

➢ Pavilioane curte – 60 mii lei; 

În cadrul mai multor tipuri de activități ce se vor desfășura în aer liber, în 

curtea muzeului, printre care amintim: programe educative, târguri de antichități, 

ateliere de creație, spectacole, expoziții etc. se doreşte achizitionarea a 7 pavilioane 

de curte cu dimensiuni de 6x4m. Toate aceste activități vin în sprijinul unora dintre 

principalele îndatoriri ale fiecărui muzeu, acelea de cunoaștere a patrimoniului 

muzeal, educare și recreere a publicului.  

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, prin adresa nr.167/2020 

solicită, pentru finanţarea cheltuielilor de capital în anul 2020, repartizarea sumei de 

1.000 mii lei defalcată astfel: 

▪ Reabilitare  corpul C2 Cladire Aman -în vederea asigurării cerințelor de 

securitate la incendiu - Execuţie - 200,00 mii lei;  

Corpul C2 – clădirea Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman, construită în 1850 

(casa familiei Lăceanu şi reabilitată în 1906-1908 pentru destinaţia de bibliotecă, 

pinacoteca, muzeu). Are această destinaţie din 1908, când a fost infiinţată « Fundaţia 

Alexandru şi Aristia Aman, născută Grigorie Lăceanu ». 

Cladirea a fost consolidată în anii 2000- stalpi, centuri, planşee betonate. 

Referitor la specificul obiectului Caietului de Sarcini, în prezent, în ceea ce 

priveşte respectarea normelor şi normativelor de securitate la incendiu pentru spațiul 

sus menționat, respectiv Corpul C2 al Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia 

Aman, autoritatea contractantă nu deţine autorizaţie de securitate la incendiu pentru 

spaţiul aferent investiţiei, încălcând astfel Art.30 alin (1) si (2) din Legea 307/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare şi Art.1, alin.1, anexa 1, pct.II, lit.g din 

H.G.R. 571/2016. 

Prin urmare, este necesară şi oportună înlăturarea urgentă a deficienţelor prin 

realizarea unor lucrări de construcţii în vederea asigurării cerinţelor de securitate la 

incendiu la clădirea Alexandru şi Aristia Amna-Corp 2, fără intervenţii la structura de 

rezistenţă a clădirii.  

Având în vedere că intervenţia nu va afecta imaginea exterioară, la nivelul 

reconfigurării faţadei corpului existent şi se va limita la executarea unor intervenţii la 

interior, minim invazive, ele fiind impuse de normele PSI în vederea asigurării 

cerinţelor de Securitate la incendiu, considerăm că ele vor avea un impact 

nesemnificativ asupra clădirii şi propunem efectuarea acestora . 



Corpul  C2 al clădirii Aman  necesită realizarea unor măsuri de ordin 

constructiv, în vederea încadrării în prevederile legale pentru obţinerea autorizaţiilor 

de funcţionare, inclusiv autorizaţia ISU. La nivelul podului este necesară realizarea 

unei structuri de susţinere a unui ecran transparent rezistent la foc, amplasat deasupra 

luminatorului existent. Această interventie, chiar dacă nu va fi vizibilă şi nu va afecta 

imaginea exterioară sau interioară a clădirii, este necesar a fi autorizată pe baza unei 

documentații care va fi intocmită independent de documentaţia existentă. Este 

necesară efectuarea unor lucrări de construire la cladirea Bibliotecii Aman, Corp C2-  

conform planului de amplasament şi delimitare imobil, în vederea asigurării 

cerinţelor de securitate la incendiu.  

▪ Reabilitare  clădire corp C3.- Reabilitare termică refacere acoperiș 

revitalizare fațadă -Execuţie-30,00 mii;  

Se are în vedere executarea de reparaţii la şarpantă, înlocuirea învelitoarei din 

tablă la acoperiş (de tip şarpantă), îmbunătăţirea sistemului de colectare a apelor 

meteorice (corp clădire nouă),  refacerea fațadelor, precum şi reabilitarea termică a  

clădirii - partea de execuţie efectivă. Prin realizarea investiţiei sunt urmărite pentru a 

fi atinse urmatoare obiective: 

- refacerea instalației interioare și realizarea unui acces exterior pentru 

persoanele cu dizabilități;  

- refacerea elementelor structurale ale construcţiei şi asigurarea elementelor 

nestructurale, dacă este cazul şi în conformitate cu concluziile raportului de 

expertiză tehnică; 

- refacerea elementelor deteriorate ale şarpantei şi a învelitorii în conformitate cu 

concluziile raportului de expertiză tehnică; 

- reconfigurarea șarpantei și a invelitoarei în vederea rezolvării problemelor cu 

infiltrațiile; 

- executarea lucrărilor pentru păstrarea aspectului şi stilului arhitectural al 

clădirii, tratament termoizolant la pereții exteriori cu placaj din plăci minerale 

autoclavizate de 10 cm grosime, sistem termoizolant din polistiren extrudat de 

3 cm grosime pe pereții exterior , montarea unui sistem brise-soleil pe fațadă 

pe o structură metalică cu elemente verticale fixe cu lamele din sticlă colorată 

în tonuri ocru-bej; 

- restaurare tâmplărie lemn dacă este cazul; 

- reamenajarea și modernizarea cu modificări interioare nestructurale dacă este 

cazul; 

- refacere zugrăveli și vopsitorii în stilul arhitectural al clădirii; 

- se solicită punerea în evidenţă a elementelor decorative exterioare prin 

restaurarea acestora într-o cromatică adecvată cu păstrarea stilului arhitectural 

iniţial al clădirii; 

Stabilirea soluţiilor de intervenţie se va face pe baza următoarelor date:relevee 

de arhitectură şi construcţii; temă de proiectare; documentaţie de avizare a lucrărilor 

de investiţii; asigurarea nivelului de izolare termică necesar. 

▪ Reabilitare si mansardare corpurile C2 si C4 Casa Dianu , str.24 ianuarie și 

extindere cu scară de acces D+P+1 -Execuție –740,00 mii lei; 

 Aflată în administrarea Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman 

clădirea este situată în strada 24 ianuarie nr. 4, fiind monument istoric semnificativ 



din punct de vedere istoric , cultural şi turistic, atât pentru Judeţul Dolj, cât şi la nivel 

regional şi chiar naţional acest obiectiv este încadrat ca monument istoric. Această 

locaţie face obiectul Proiectului ,,Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc”, iar domeniul 

major prevede restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 

crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe. Tema de proiectare prevede 

reabilitarea şi mansardarea corpurilor C2 si C4 aflate în strada 24 Ianuarie, nr.4, în 

vederea dării lor în folosinţă. Oportunitatea acestor intervenţii se justifică prin analiza 

imobilului în stadiul actual: starea degradată şi îmbătrânită a finisajelor interne şi a 

celor exterioare, starea degradată a învelitorii existente, recompartimentarea spatiilor 

existente . 

Casa Dianu - are ca obiectiv execuţia de reparaţii atat la interior cât şi la 

exterior la cele două corpuri, mansardare, îmbunătăţirea  sistemului de colectare a 

apelor meteorice. 

Stabilirea soluţiilor de intervenţie se va face pe baza următoarelor date: relevee 

de arhitectură şi construcţii, D.A.L.I., expertize tehnice de specialitate, temă de 

proiectare, securitate la incendiu etc. Reabilitarea şi mansardarea corpurilor C2 si C4 

se va face în conformitate cu recomandările Expertizei Tehnice și va cuprinde cel 

puțin o parte din următoarele categorii de lucrări: refacerea elementelor structurale 

ale construcţiei şi asigurarea elementelor nestructurale, dacă este cazul şi în 

conformitate cu concluziile raportului de expertiză tehnică; mansardarea cu 

reconfigurarea șarpantei și a invelitoarei în vederea rezolvării problemelor cu 

infiltrațiile; restaurare tâmplărie lemn daca este cazul; reamenajarea şi 

recompartimentarea interioarelor; refacere zugrăveli și vopsitorii în stilul arhitectural 

al clădirii; refacerea instalaţiilor interioare existente: termice, electrice, sanitare, 

alimentare cu apă și canalizare, eventuale branșamente, dacă este cazul; realizarea de 

instalaţii: curenţi slabi (cablaj structurat VOCE/DATE, control acces, efracţie, etc.), 

incendiu, de încălzire şi climatizare, instalaţii de ventilare mecanică şi condiţionare 

aer. 

 ,,Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc” va avea în componenţa sa săli de 

expoziţii permanente şi temporare pentru adulţi şi copii, săli de concerte, săli 

multimedia , spaţii de lectură şi de petrecere a timpului liber. Muzeul va reuni cele 

mai valoroase fonduri de carte şi documente pe care le deţine biblioteca.  

Atractivitatea unui loc public creează noi spații urbane și are efecte concrete și 

pozitive asupra comportamentului de călătorie al turiștilor. În același timp, poate 

influența și deciziile de relocare ale business-urilor și poate transforma o clădire într-

un punct de reper important pe harta orașului. 

▪ Arzător centrală termică achiziție și montare-30,00 mii lei;  
Având în vedere faptul că centrala termică are o vechime de peste 20 de ani, 

este necesar a fi schimbată datorită gradului mare de uzură fizică, fiind necesar de 

urgență schimbarea arzătorului centralei pentru a putea funcționa până la terminarea 

sezonului rece, ea deservind 3 clădiri ale instituției unde există căldură pentru 

utilizatori și personalul instituției. Arzătorul ce echipează cazanul este un model EM 

50/2 cu urmatoarele caracteristici: ieşire putere termica (output):145-582 Kw; Gaz 

nat.: I2H 20/360MBAR - B/P 13 B/P 50/MBAR; Caract.: 2 FLAMMING (2 

electrozi); Alim.: 230-400 v/50 HZ, IP40; și  sunt echipate cu: bloc de comandă şi 

control, electrozi de ionizare pentru controlul flacarii - 2 buc., electrovalvă gaz clasa 



A cu deschidere în doi timpi, electrovalvă de siguranţă, clapetă de aer cu închidere 

automată, presostat de minimă presiune aer, presostat de minimă presiune gaz. 

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova își propune, în anul 2020, 

cheltuieli de capital în valoare de 32 mii lei pentru: 

- achiziţionarea unui sistem (instalaţie) de dedurizare a apei la Centrul Turistic 

pentru Agrement şi Sport (26 mii lei). În cadrul Centrului Turistic pentru Agrement şi 

Sport, pentru aprovizionarea cu apă sunt săpate două puţuri de mare adâncime (80 şi 

respectiv 120 m) deservite de trei grupuri de pompare: grup pompare ape uzate; grup 

pompare ape pluviale; grup pompe submersibile. Urmare a reparaţiei la pompe s-a 

constatat că motivul defectării acestora este depunerea de calciu atât la pompe cât şi 

la instalaţia aferentă clădirii. Pentru a elimina asemenea cauze este necesară 

achiziţionarea unei staţii (instalaţii) de dedurizare a apei. 

- achiziţionarea unui sistem antiefracţie (6 mii lei) necesar pentru omologarea 

sistemului de supraveghere video conform prevederilor legale. 

Direcţia Afaceri Europene, Dezvoltare Regională Proiecte cu Finanţare 

Internaţională, prin adresa nr. 27062/19.12.2019, solicită repartizarea sumei de 10 mii 

lei pentru finanţarea proiectului RO-BG 530: Valori culturale comune în literatura şi 

artă; 

Din execentul anului 2019 se va aloca suma de 50 mii lei pentru cheltuielile de 

capital ale anului 2020, conform propunerilor Direcţiei Tehnice (adresa nr. 

99/07.01.2020) pentru „Amenajare zona Stadionul Tineretului (Proiectare)” - în 

prezent, Stadionul Tineretului, aflat în domeniul public al județului Dolj, se află într-o 

stare avansată de degradare și a devenit impropriu pentru activități sportive. 

Consiliul Județean intenționează reamenajarea Stadionului Tineretului prin 

realizarea unei zone dedicate activității de sport, agrement și recreere, care să includă: 

teren de sport, piscină, pistă de biciclete, locuri de joaca pentru copii, spații pentru 

activități culturale si spații verzi.  

Se propune în cursul anului 2020 demararea procedurii de achiziţie a 

contractului de servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiei tehnico-

economice a acestui obiectiv. 

 

Cap. 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială – din excedentul anului 2019 se 

alocă suma de 140 mii lei pentru investiţii Unităţile de Asistenţă Medico-Socială , 

astfel: 

❖ Unitatea de asistenţă medico-socială Bechet solicită suma de 29,00 mii 

lei pentru achiziționarea unui rezervor de motorină suprateran de 15.000 litri, necesar 

pentru asigurarea căldurii pe perioada iernii.  

❖ Unitatea de asistenţă medico-socială Brabova, solicită suma de 11,00 mii 

lei în cadrul cheltuielilor de capital, sumă necesară pentru achiziționarea unui coș de 

fum pentru centrala termică, cel existent luând foc în luna decembrie 2019. 

❖ Unitatea de asistenţă medico-socială Melinesti solicită suma de 50,00 

mii lei pentru achiziționarea unei mașini de spălat industrială deoarece cea existentă 

nu mai funcționează și necesită înlocuire. 

❖  Unitatea de asistenţă medico-socială Sadova solicită, în cadrul 

cheltuielilor de capital, suma de 50,00 mii lei pentru extinderea spațiului locuibil si de 

internare. 



 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj solicită, 

pentru anul 2020, prin adresa nr. 3677/2020 alocarea sumei de 1.500 mii lei în 

vederea finanţării cheltuielilor de capital ale instituţiei în anul 2020, astfel:  

• Reabilitare şi recompartimentare clădire multifunctionala imobil Calafat 

(DALI+PT+Executie) – 1 mii lei; 

Având în vedere faptul că, lichidatorul judiciar al societăţii executante a 

lucrărilor de la obiectivul de investiţie sus-menţionat a denunţat contractul de 

execuţie, a fost preluat stadiul fizic de execuţie al lucrărilor. Aşadar, pentru 

finalizarea lucrărilor rămase neexecutate, pentru refacerea lucrărilor constatate ca 

fiind neconforme, cât şi pentru reautorizarea lucrărilor de execuţie se impune 

actualizarea proiectului, respectiv, actualizare liste de cantităţi, actualizare deviz 

general, actualizare grafic de execuţie, întocmire documentaţie tehnică pentru 

obţinere autorizaţie de construcţie şi execuţie lucrări în conformitate cu documentaţia 

actualizată. 

• Reabilitare, recompartimentare clădiri C2 şi C3 din incinta fostei şcoli 

Speciale IP Teiuşan  şi refacere împrejmuire imobil Segarcea (Execuţie) – 1 mii lei; 

Pentru respectivul obiectiv de investiţie, în anul 2018 a fost finalizată 

documentaţia  de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I. ). 

  În conformitate cu proiectul tehnic, pentru înfiinţarea Complexului de 

servicii, se avea în vedere recompartimentarea şi reamenajarea celor două corpuri de 

clădire, astfel încât să poată funcţiona 2 centre pentru copii, respectiv un centru 

destinat serviciilor de recuperare şi reabilitare pentru copii cu handicap şi celălalt 

centru, destinat asigurării de servicii de  îngrijire şi asistenţă socială de tip rezidenţial 

pentru un număr de maxim 50 de copii. 

Întrucât în conformitate cu prevederile Ordinului 25/2019 pentru aprobarea 

,,Standardelor minime de calitate pentru servicii sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială”, se impune reducerea capacităţii centrelor 

rezidenţiale mari, respectiv trecerea de la îngrijirea institutionala la cea comunitara, 

astfel, documentatia elaborata pentru respectivul obiectiv de investitie, va fi adaptata 

pentru centre de ingrijire persoane adulte cu dizabilitati. Pentru finalizarea 

obiectivului de investitie, urmeaza verificarea documentatiei si contractarea lucrarilor 

de construire.  

• Amenajare curte imobil  Calafat, str. Calea Craiovei nr 172 E - (actualizare 

proiect + execuţie) – 1 mii lei; 

In vederea amenajării incintei imobilului, pentru buna desfăşurare a activităţii, 

în anul 2013 a fost realizat proiectul tehnic nr. 17/2013 care propune executarea 

urmatoarelor lucrări: realizare  alei acces carosabile şi parcare pentru 10 

autovehicule, alei pietonale, amenajare peisagistică, amenajare platformă depozitare 

temporară a gunoiului menajer. Este necesară actualizarea proiectului în vederea 

obţinerii autorizaţiei de construire.  

• Execuţie imobile Dioşti (spălătorie, uscătorie şi centrală termică) – 1 mii lei;  

Urmare a faptului că la recepţia lucrărilor de execuţie ce au făcut obiectul 

contractului nr. 13059/25.10.2013, comisia a respins recepţia din motive obiective, şi 

având în vedere că, executantul nu a adus la îndeplinire ceea ce s-a recomandat prin 



procesul verbal la terminarea lucrărilor prin care s-a hotarât respingerea, a fost 

intentată acţiune în justiţie pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale.  

• Amenajare mansardă (compartimentări, refacere acoperiş), C.R. Sf. Apostol 

Andrei (execuţie), str. General Dragalina – 1 mii lei; 

Întrucat la acoperişul actual al clădirii, se produc infiltraţii ale apelor 

meteorice,  iar acest fapt duce la deteriorarea permanetă a spaţiilor interioare ale 

clădirii, se impune revizuirea/inlocuirea acoperişului. Totodată, actuala mansardă 

fiind compartimentată şi amenajată pe o porţiune de aproximativ 25%, este necesară 

amenajarea şi  compartimentarea şi a restului suprafeţei, în vederea creerii unor noi 

spaţii funcţionale, necesare serviciilor de recuperare şi reabilitare în conformitate cu 

standardele de calitate în vigoare.  

S-a intocmit documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) şi s-

a întocmit proiectul tehnic nr. 21216/2017, urmând a se contracta executarea 

lucrărilor de construire.  

• Reamenajare şi recompartimentare clădire Centru de recuperare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu handicap Călăraşi (Execuţie) – 500 mii lei; 

Urmare Hotărârii Consiliului Local al comunei Călăraşi nr. 31/30.03.2016, 

DGASPC Dolj, a primit în administrare un imobil alcătuit dintr-o clădire în care a 

funcţionat şcoala Generală nr.2 Călăraşi şi un teren în suprafaţă de 8400 mp, 

proprietate publică a comunei Călăraşi, în scopul înfiinţării unui centru pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi. 

Datorită creşterii numărului persoanelor adulte cu handicap, a distanţelor mari 

dintre localităţile aflate în extremităţile judeţului şi reşedinţa de judet, s-a impus 

înfiinţarea a noi centre, aflate cat mai aproape de cetăţenii aflaţi în dificultate 

respectiv a celor care se află în imposibilitatea de a li se putea asigura protecţia şi 

îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate. În acest scop, în 

clădirea preluată se va înfiinţa un centru de Reabilitare şi Recuperare pentru Persoane 

Adulte cu Handicap cu o capacitate de 30 de locuri, care să ofere servicii de găzduire, 

îngrijire personală, asistenţă pentru sănatate, activităţi de recuperare şi reabilitare, etc.  

În baza documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a elaborării 

proiectului tehnic nr. 011216/2017 au fost autorizate lucrările de construcţie. 

• Reamenajare şi recompartimentare clădire Centru de recuperare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu handicap Ciupercenii Noi (D.A.L.I.+ P.T. +executie) – 50 

mii lei; 

Urmare Hotărarii Consiliului Local al comunei Ciupercenii Noi, nr 

31/24.02.2016, DGASPC Dolj, a primit în administrare un imobil alcătuit dintr-o 

clădire în care a funcţionat Şcoala Generală şi un teren în suprafaţă de 7315.17 mp, 

proprietate publică a comunei Ciupercenii Noi, sat Smîrdan, în vederea înfiinţării 

unui centru pentru persoane adulte cu dizabilităţi. 

În acest scop, în clădirea preluată se va înfiinţa un centru de Reabilitare şi 

Recuperare pentru Persoane Adulte cu Handicap cu o capacitate de 30 de locuri, care 

să ofere servicii de găzduire, îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, activităţi 

de recuperare şi reabilitare, etc. În anul 2018, au fost contractate  servicii de elaborare 

a documentaţiei tehnico-economice, dar urmare a neîndeplinirii obligaţiilor 

contractuale cu privire la durata contractului, a fost dispusă măsura de reziliere a 



acestuia. Dată fiind această situaţie, urmează o nouă procedură de achiziţie a 

serviciilor de proiectare.  

• Refacere împrejmuire gard Str. C-tin Lecca nr. 32 (DALI + PT+execuţie) – 1 

mii lei; 

Având în vedere că, împrejmuirea din cadrul imobilului situat în str. C-tin 

Lecca nr. 32, se află într-o avansată stare de degradare, aceasta necesită reparaţii 

capitale. 

În anul 2018 a fost elaborată expertiza tehnica a construcţiei care relevă faptul 

că se impune consolidarea atât a fundaţiei cât şi la nivelul întregii împrejmuiri 

existente. A fost demarată procedura de achiziţie pentru  servicii de elaborare 

documentaţie tehnico-economică, dar din lipsa ofertanţilor economici nu a fost 

posibilă contractarea serviciilor de proiectare.  

• Construcţie sală multifuncţională (S.F.+P.T.+execuţie) la Complexul Sf. 

Gheorghe Dioşti – 645 mii lei;  

Datorită faptului că beneficiarii din cadrul Complexului de servicii, prezintă cu 

preponderenţă afecţiuni neuro-psihice, este necesară construirea unei săli 

multifuncţionale adaptate acestui tip de handicap, pentru efectuarea de activităţi 

recreaţionale atent supravegheate. 

Au fost contractate servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economică  

cât şi execuţie lucrări, pentru construcţie sală multifuncţională. Obiectivul va consta 

dintr-o construcţie metalică uşoară pe o suprafaţă de 320mp,  cu  regim de înălţime 

parter. Construcţia va cuprinde şi spaţii pentru grupuri sanitare pe sexe pentru 

beneficiari şi personalul de supraveghere, cât şi un spaţiu destinat centralei termice. 

Clădirea va fi prevăzută cu instalaţii sanitare, electrice, termice, de ventilaţie, de 

securitate la incendiu şi cu sistem de canalizare.  

• Închidere terasă LP Muntenia (DALI + PT+Execuţie) – 1 mii lei; 

Clădirea existentă, cu regim de înălţime P+E, are la etajul 1, o terasă de  

aproximativ 23 mp. Se doreşte închiderea acesteia  datorită scurgerii defectuoase a 

apelor de la precipitaţii care au condus la infiltraţii în interiorul clădirii dar şi  pentru 

creşterea gradului de confort termic, iar prin mărirea suprafeţei utile construite  se va 

crea un  spaţiu suplimentar necesar desfaşurării activităţilor recreative şi de 

socializare a beneficiarilor.       

• Sistematizare şi amenajare curte imobil situat în Filiaşi, Str. Racoţeanu, nr. 

192 (SF +PT+Execuţie) – 1 mii lei; 

 În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de recreere pentru beneficiarii 

Complexului Sf. Dumitru Filiaşi, se impune amenajarea unor spaţii de petrecere a 

timpului liber,  reamenajarea spaţiilor verzi, precum şi montarea de mobilier urban. 

Lucrările propuse a fi realizate constau în principal din  lucrări de amenajare alei 

pietonale, alei carosabile, parcare auto, amenajare teren multifuncţional, plantări 

arbori şi arbuşti, dotări cu mobilier urban, montare hidranţi,  iluminat exterior şi 

amenajare spaţii verzi.  

• Instalare centrale termice (PT, achiziţie centrale termice şi execuţie lucrări de 

instalaţii) – 1 mii lei; 

Având în vedere faptul ca o parte din centralele din cadrul structurilor 

DGASPC Dolj, au perioadă de funcţionare cu mult depăşită, randamentul termic este 



scăzut, se impune înlocuirea cazanelor precum şi a celorlalte echipamente din 

componenţa centralelor termice cu refacerea instalaţiilor aferente. Astfel: 

- la imobilul din localitatea Filiaşi, strada Racoţeanu nr.192A, unde îşi 

desfăşoară activitatea Complexul ,,Sf. Dumitru”, se impune reproiectarea centralei 

termice, inclusiv a instalaţiilor aferente acesteia (instalaţie termică, instalaţie gaze), 

înlocuire echipamente, inclusiv cazan care asigură apa caldă menajeră cât şi căldura 

pentru toate corpurile de clădire. 

- la imobilul din strada General Dragalina nr 95A, se impune reproiectarea 

centralei termice, inclusiv a instalaţiilor aferente acesteia (instalaţie termică, instalaţie 

gaze), înlocuire echipamente, inclusiv cazan care asigură apa caldă menajeră cât şi 

caldura 

• Sisteme alarmare, detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu (proiectare, 

achiziţie şi instalare) – 50 mii lei; 

Pentru a reduce nivelul riscului la incendiu şi pentru  obţinerea unui grad de 

siguranţă în exploatarea imobilelor nou achiziţionate, cât şi pentru obţinerea 

autorizaţiei de securitate, este necesară dotarea clădirilor cu echipamente automate de 

detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu.  

• Sisteme supraveghere video – 10 mii lei; 

Necesare pentru asigurarea securităţii imobilelor în care îşi desfăşoară 

activitatea centrele DGASPC, în conformitate cu recomandările emise în urma 

analizei la risc privind securitatea fizică. 

• Lucrări anvelopare clădiri (PT+Executie) – 1 mii lei;                        

Pentru creşterea confortului termic cât şi al reducerii consumului energetic în 

cadrul clădirilor nou achiziţionate în anul 2019, se impune montarea de sistem 

termoizolant. 

• Branşamente reţea gaze, pentru racordarea a doua imobile aflate în 

proprietatea  DGASPC, respectiv imobilul din strada Muntenia nr. 12 şi imobilul din 

strada Paroşeni nr.36 – 1 mii lei;  

• Rampe mobile autoridicătoare pentru persoane cu handicap – 1 mii lei; 

 Intrucât, la Complexul Sf. Dumitru Filiaşi, clădirea în care îşi desfaşoară 

activitatea  Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie şi  Centrul  de 

Recuperare şi Reabilitare  pentru Persoane Adulte cu Handicap, este dotată cu o 

rampă mobilă autoridicătoare nefuncţională, repararea acesteia nemaifiind posibilă 

datorită uzurii morale şi fizice avansate, se impune achiziţionarea şi montarea unei 

noi rampe mobile autoridicătoare. Necesitatea dotării clădirii cu o astfel de rampă, 

este absolut obligatorie ţinându-se cont de prevederile Legii nr.448/2006, privind 

protecţia şi promovarea drepturilor pesoanelor cu handicap, respectiv de prevederile 

Normativului NP 051/2012, privind adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban la 

nevoile individuale ale peroanelor cu handicap. 

• Centrale termice – 20 mii lei; 

 Având în vedere că, o parte din centralele termice din dotarea structurilor 

DGASPC au o vechime mai mare de 10 ani, iar pe parcursul exploatării uzuale 

diferite componente ale acestora s-au uzat fizic în mod diferențiat, fapt care a dus la 

scăderea randamentului termic, se ia în considerare necesitatea înlocuirii acestora, 

întrucât costurile cu reparaţia nu se mai justifică.  



• Achiziţie programe informatice – 1 mii lei; 

 Necesare actualizării aplicaţiilor existente cât şi pentru dezvoltarea de noi 

aplicaţii informatice în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru asigurarea 

desfaşurării activităţii.  

•  Achiziţionare autoturisme – 170 mii lei; 

 Dat fiind gradul de uzură (vechime peste 10 ani şi rulajul mare de km) cât şi 

costurile ridicate de întreţinere şi reparaţii pentru unele autoturisme din componenţa 

parcului auto al D.G.A.S.P.C. Dolj, este necesară achiziţionarea de noi autoturisme 

care: 

- să asigure în condiţii de siguranţă necesităţile de transport pentru îndeplinirea 

activităţilor de serviciu specifice personalulului care deserveşte serviciile sociale şi 

structurile subordonate D.G.A.S.P.C. Dolj. 

- scăderea costurilor de întreţinere şi reparaţii pentru perioada de garanţie oferită de 

producător; 

- diminuarea efectelor poluării asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de 

emisiile gazelor de eşapament cat şi scurgerea de substanţe periculoase provenite de 

la autovehiculele uzate. 

• Achizitie imobile – 1 mii lei; 

 Ţinând cont, pe de o parte, de dinamica fenomenelor sociale din judeţul nostru 

şi necesitatea implementării strategiei judeţene în concordanţă cu strategia natională 

în domeniul asistenţei sociale, iar pe de altă parte, de reforma legislativă în acest 

domeniu (legislaţie secundară nou adoptată), este necesară achiziţionarea de imobile 

pentru crearea atât de spaţii de cazare cât si de spaţii destinate recuperării 

beneficiarilor instituţiei noastre.  

• Aparatura medicală şi de recuperare -   

 În vederea  înlocuirii celor vechi sau casate, cât şi pentru dotarea cu noi aparate 

pentru activităţi specifice de recuperare medicală, necesare atât pentru  persoanele 

adulte  cu handicap cât şi pentru copiii cu dizabilităţi. 

• Echipamente de bucătărie – 1 mii lei; 

 În vederea asigurării desfăşurării în bune condiţii a activităţii de preparare a 

hranei în cadrul bucătăriilor din centre cât şi a respectării condiţiilor impuse de 

normele de igiena emise de Ministerul Sănătăţii, este necesară înlocuirea 

echipamentelor uzate cât şi dotarea corespunzatoare a bucătăriilor cu echipamente 

noi; 

•  Studii de fezabilitate, Proiecte tehnice – 1 mii lei; 

 În vederea realizării unor investiţii pentru punerea în aplicare a Strategiei în 

domeniul asistenţei sociale la nivelul judeţului Dolj, se impune contractarea de 

servicii de proiectare pentru realizarea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, 

studii de impact. 

 

• Sisteme de avertizare la efracţie (Proiectare+Achizitie) – 10 mii lei. 

Necesare protejării clădirilor în care funcţionează structuri ale DGASPC Dolj, 

împotriva efracţiei, în conformitate cu recomandările emise în urma analizei la risc 

privind securitatea fizica a acestora. 



•  Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de securitate la incendiu – 

20 mii lei; 

În vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru imobilele 

achiziţionate în anul 2019, se impune achiziţionarea de servicii pentru elaborare 

documentaţie şi întocmire proiect tehnic avizat ISU. 

•  Staţie cu lampă UV pentru dezinfecţie bazin recuperare – 8 mii lei; 

      Este necesară  achiziţionarea unui sistem cu lampă UV, pentru îmbunătăţirea 

calităţii apei din bazinul de recuperare de la Centrul de zi pentru persoane cu 

dizabilităţi ,,Sf. Maria”, respectiv în vederea eliminării microorganismelor rezistente 

la clor. Totodată prin dotarea bazinului cu acest sistem cu lampă UV, se diminuează 

costurilor cu substanţe pentru dezinfecţie, folosite în prezent. 

 

Cap. 74.02 - Protecția mediului - Serviciului Public de Salubrizare al 

Judeţului Dolj, solicită pentru anul 2020 Cheltuielile de capital în sumă de 910 mii 

lei, pentru: 

- 300 mii lei - proiectare și execuție reparaţii capitale la sediului central, 

constând în: servicii de proiectare, lucrări de decopertare a faianței de pe 

pereți, refacerea și înlocuirea instalațiilor electrice, termice și sanitare, 

înlocuire uși și ferestre, turnări de șapă ușoară, lucrări de gletuire, vopsire  a 

pereților, lucrări de parchetare, lucrări de branșamente electrice (deschidere 

partidă separate), lucrări de branșament pentru fibră optică, compartimentări 

interioare ale spațiului, etc; 

- 220 mii lei – pentru achiziţia a două autoturisme necesare deplasării în 

teritoriu în vederea desfășurării activității; 

- 173 mii lei - achiziție mobilier de birou (scaune, birouri, fișete, mese, s.a) 

necesar pentru dotarea sediului;  

- 45 mii lei – pentru achiziţie 9 leptop-uri; 

- 54 mii lei – pentru achiziţia a 3 multifuncţionale; 

- 18 mii lei – pentru achiziţia a 6 aparate de aer condiţionat; 

- 100 mii lei – achiziţie licenţe soft pentru cântare şi instalaţii, program 

informatic de contabilitate, juridic, etc. 

Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare 

Internaţională, prin adresa nr. 27264/2019, solicită alocarea, pentru anul 2020, a 

sumei de 140 mii lei, astfel: 

- Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în 

Judeţul Dolj – 100 mii lei; 

- Dezvoltarea şi extinderea Sistemului de management integrat al deşeurilor 

în Judeţul Dolj – 20 mii lei;  

- Monitorizarea şi menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor de 

floră şi faună inventariate în Coridorul Jiului – 20 mii lei;  

Cap. 84.02 – Transporturi – Consiliul Județean Dolj, prin Regia Autonomă 

Aeroportul Internaţional Craiova, va înainta spre finanțare proiectul ,,Extinderea şi 

modernizarea Aeroportului Internaţional Craiova”, în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și 

îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot 

redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a 



sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și 

infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel 

regional și local, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare 

sustenabilă a aeroporturilor. 

RA Aeroportul Internaţional Craiova, în luna August 2019, a iniţiat procedura 

de licitaţie în vederea Elaborării Documentației suport pentru finanțarea investiției 

„Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova”, finalizarea 

evaluarii ofertelor fiind realizată în data de 11.12.2019. 

Avand în vederea faptul ca Elaborarea Documentației suport pentru finanțarea 

investiției „Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova” sta la 

baza intocmirii   Cererii  de finanțare ce trebuie  depusă până în  luna Septembrie 

2020, şi datorită faptului că termenul de lansarea a apelurilor de proiecte este 

31.12.2020, RA Aeroportul Internaţional Craiova a solicitat aprobarea finanţării 

obiectivului de investiţii mai sus mentionat, pe anul 2020, cu suma de 3.000 mii. Prin 

HCJ nr. 13/2020 a fost repartizată suma de 1.000 mii lei. Având în vedere cele 

prezentate se propune alocarea din excedentul bugetar al anului 2019 destinat 

finanţării secţiunii de zvoltare în anul 2020 a sumei de 2.000 mii lei în vederea 

încheierii contractul sectorial de servicii cu ofertantul Asocierea GEO ARC SRL şi 

TRACTEBEL ENGINEERING SA, castigator al procedurii de licitaţie Elaborarea 

Documentației suport pentru finanțarea investiției  

Direcţiei Tehnică din cadrul CJ Dolj, conform adresei nr. 99/07.01.2020, 

solicită alocarea sumei de 350 mii lei pentru: 

• Modernizare DJ 641, Lim. Jud. Olt-Teslui-Pieleşti-Mischii-Albeşti-DN6, km 15+000 

– 72+380 – 200 mii lei;   

• Modernizare și extindere parcare Aeroport Internațional Craiova (proiectare + 

execuţie, asistenţă tehnică pentru execuţie)” – 150 mii lei; 
Extinderea și modernizarea Aeroportului Internaţional din Craiova a generat creșteri 

importante ale traficului și aerian în zona aeroportului.   

Conform un studiu de trafic întocmit în august 2018 pentru Aeroportul Internaţional 

Craiova de către Reliance Travel & Consulting, prognoza traficului de pasageri pentru anul 

2020 este de 915.232, cu o evoluție până în anul 2042 de până la 4.794.490 pasageri.  

Aceste creșteri semnificative ale traficului aerian vor determina un trafic intens al 

autovehiculelor care aduc pasagerii către aeroport sau preiau pasagerii de la aeroport, fiind 

astfel necesară și oportună modernizarea și extinderea spațiilor existente pentru parcare, prin  

realizarea unei parcări auto noi moderne pentru aproximativ 500 locuri în zona „plecări”,  

repartizate astfel: parcare short-term pentru aproximativ 375 locuri pentru autoturisme, 15 

locuri pentru microbuze, 10 locuri pentru autocare și în plus o zonă cu locuri de parcare long 

- term cu un număr de 100 de locuri de parcare autoturisme. 

În prezent, terenul propus pentru modernizare și extindere parcare este liber de orice 

sarcină, necesitând lucrări de modernizare pentru parcarea existentă și de defrișare vegetație 

pentru terenul propus pentru extindere. 

Obiectivul de investiții include execuția următoarelor: sistem rutier platformă, sistem 

de supraveghere video, sistem de iluminat exterior, împrejmuire parcare, sistem de evacuare 

ape pluviale, marcaje și semnalizări pentru siguranța circulației, stație de încărcare mașini 

electrice, sistem automat de parcare cu bariere. 

Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare 

Internaţională, prin adresa nr. 27264/2019, solicită alocarea, pentru anul 2020, a 



sumei de 23 mii lei pentru proiectul „RO-BG Montana – Dolj: Un acces mai bun – 

comunităţi apropiate”. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare utilizarea sumei de 8.337 mii 

lei  din excedentul bugetar al anului 2019, pentru finanţarea unor cheltuieli ale 

secţiunii de dezvoltare în anul 2020, conform anexei ce face parte din prezenta 

hotărâre. 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,                                 CONSILIER,    
           GABRIEL  AFTINESCU                DANIELA AVRĂMOIU  

 

 

 

                                            ÎNTOCMIT, 

                                                                                           CISMARU VALENTIN 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.8674/11.02.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea sumei de 8.337 mii lei din excedentul 

bugetar al anului 2019 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de 

dezvoltare în anul 2020 

 

 

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, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea sumei de 8.337 mii lei din excedentul bugetar al anului 2019 

pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2020, propus 

de președintele Consiliului Județean Dolj și  a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea sumei de 8.337 mii lei din 

excedentul bugetar al anului 2019 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii 

de dezvoltare în anul 2020. 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 

elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 

și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

 

- art. 58 alin. (1) lit. a), alin. (11) și alin. (12 ) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 182 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

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

compartimentului: noile prevederi aprobate vor fi puse în aplicare. 

     



Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea 

spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a 

Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile 

de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii 

de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

         Avizat,                                                                        Întocmit, 

            Director Executiv                             Consilier Juridic, 

 

           DAIANA STOICA                                                          Purcărin Emil  

 

 

 

 

 

 
 



A = OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE

B = OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI 

C = ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

23.461 8.337 31.798

Autorităţi publice şi acţiuni externe, din care: 440 221 661

1 Consiliul Judeţean Dolj: 440 221 661

C 1
Elaborare documentaţii tehnico-economice pentru alte obiective

de investiţii şi asistenţă tehnică proiectanţi
100 100

2 Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului Dolj 48 48

3 Întocmire documentații cadastrale 80 80

4
Sisteme de producere aer comprimat medical pentru Centrul

Medical Calea Bucureşti şi Centrul Medical Brazda lui Novac
167 167

5 Plotter A0 20 20

6 Staţii grafice (2 buc.) 20 20

7 Achiziție terenuri 0 10 10

8 Programe antivirus pentru reţeaua de calculatoare a C.J. Dolj 0 30 30

9 Surse neîntreruptibile de tensiune pentru servere 0 36 36

10 Router de rețea cu management 0 39 39

11 Certificat SSL (licență soft) 0 3 3

12 Licenţă Adobe Acrobat Professional 0 3 3

13
SPED - Simplificarea procedurilor prin eficientizare şi digitalizare 

la C.J. Dolj 
5 5

14 Alte proiecte cu finanțare externă 0 100 100

Ordine publică şi siguranţă naţională, din care: 1.187 5 1.192

1 Consiliul Judeţean Dolj: 1.029 5 1.034

A 1
RO-BG 195: Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în

situaţii de urgenţă în regiunea Dolj - Vratsa
1.029 1.029

RO-BG 195: Co-ordinated and efficient reactions of the

authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region

2
RO-BG 409: Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea

transfrontalieră Dolj - Lom, Montana                                  
0 5 5

RO-BG 409 : Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana

cross border region

2 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Oltenia" Dolj: 158 0 158

C 1
Instalaţie de vitalitate şi de stins incendiu (motopompă şi tun de

refulare apă şi spumă) pentru ambarcaţiune cu motor
158 158

Învăţământ, din care: 0 1 1

1 Consiliul Judeţean Dolj: 0 1 1

A 1
Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii la

clădirile publice situate în str.Ludwig van Beethoven, Craiova
0 1 1

Sănătate, din care: 9.872 152 10.024

Excedent 

inițial

Diferenţe            

+/-

din EXCEDENTUL BUGETAR al anului 2019

Total (mii lei):

CAPITOL / OBIECTIV

Cap. 

51.02

Anexă
la Hotărârea nr. _______________

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII pe anul 2020

Excedent 

final

Cap. 

66.02

Cap. 

61.02

Cap. 

65.02

1



Excedent 

inițial

Diferenţe            

+/-
CAPITOL / OBIECTIV

Excedent 

final

1 Consiliul Judeţean Dolj: 4.006 2 4.008

A 1
Desfiinţare corp clădire Cămin medici S.C.J.U. Craiova -

Proiectare şi execuţie
10 10

2
Amenajare incintă S.C.J.U. Craiova - Proiectare, Execuție,

Asistență tehnică pt. execuție
2.000 2.000

3

Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii clădirii

publice a Policlinicii Sportive, situată în Aleea Voinicului,

Craiova

0 2 2

4

Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Dolj şi

Olt la servicii medicale de urgenţă - SMIS 125356, din care, în

derulare: 

 - Modernizare şi extindere U.P.U. - S.C.J.U. Craiova 

- Depozit gaze medicale - Modernizare şi extindere U.P.U.

S.C.J.U. Cv. 

564 564

B 1
Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna -

Execuție, Asistență tehnică pt. execuție
100 100

C 1

Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și

sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie

intervenţională şi chirurgie cardio-vasculară

88 88

2

Centrală termică pentru încălzire şi producere apă caldă menajeră

S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervenţională şi chirurgie cardio-

vasculară - Proiectare şi execuţie

773 773

3
Modernizare şi extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna -

Proiectare
296 296

4
Sistem de tocare și pompare ape uzate, inclusiv sistem alarmare

pentru U.P.U. -  S.C.J.U. Craiova
175 175

2 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova: 5.866 0 5.866

C 1
Dotări cu echipamente medicale Clinica de Cardiologie

Intervenţională şi Chirurgie Cardio-vasculară și achiziție mobilier
5.866 5.866

3 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna: 0 150 150

C 1 Instalație de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu 0 150 150

Cultură, recreere, religie, din care: 970 2.827 3.797

1 Consiliul Judeţean Dolj: 970 60 1.030

A 1

Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din

localitatea Craiova, jud. Dolj, prin crearea unui Muzeu Interactiv

al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul

turistic SMIS 116171

10 10

2 Centrul internaţional Brâncuşi - Centru Turistic Interactiv 960 960

B 1 RO-BG 530: Valori culturale comune în literatura și arta 0 10 10
RO-BG 530 : Common Cultural Values in cross-border

literature and art
C 1 Amenajare zona Stadionul Tineretului - Proiectare 0 50 50

2 Muzeul Olteniei Craiova: 0 625 625

C 1 Instalație privare oxigen 0 118 118

2 Masă de joasă presiune cu pompă 0 24 24

3 Generator aburi sub presiune 0 5 5

4 Aspirator pentru aparat microsablare 0 5 5

5 Grup de perete cu evacuare externă, cu două brațe autoportante 0 20 20

6 Ferăstrău cu bandă 1000 W 0 8 8

7 Bazin de spălare cu basculare 0 59 59

8 Calculator 0 5 5

9 Laptop 0 16 16

10 Autoturism utilitate multiplă 0 90 90

11 Sigle (logo) 0 6 6

12 Licențe 0 36 36

Cap. 

67.02

2



Excedent 

inițial

Diferenţe            

+/-
CAPITOL / OBIECTIV

Excedent 

final

13 Sistem control acces la Secţia de Istorie-Arheologie 0 47 47

14
Ascensor pentru persoane cu dizabilități și pentru transport piese

de patrimoniu la Secția de Științele Naturii - Proiectare
0 34 34

15
Readaptare mecanică a sistemului de stingere incendiu la Secţia

de Istorie-Arheologie - Proiectare
0 26 26

16
Modernizare planetariu - Amenajare Expoziție de bază parter, etaj

II Secția Științele Naturii
0 122 122

17
Proiect transfrontalier ”Noi destinații în turismul transfrontalier /

New destinations in cross-border tourism” RO-BG  471
0 4 4

3 Muzeul de Artă Craiova: 0 1.000 1.000

B 1

Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural, atelier

restaurare şi investigare, spaţii expoziţionale pt. colecţii de artă

contemporană - PT+DTAC+Execuţie

0 1 1

2
Împrejmuire teren str.Romul şi parţial segment Str.Unirii -

Execuţie
0 100 100

3 Realizare paviment în incinta Muzeului de Artă - Execuţie 0 350 350

C 1

Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural, atelier

restaurare şi investigare, spaţii expoziţionale pt. colecţii de artă

contemporană - SF

0 40 40

2 Sistem de climatizare - SF 0 80 80

3 Sistem de climatizare - PT+DTAC+Execuţie 0 1 1

4 Echipamente de lucru compartiment PSI + situații de urgență 0 30 30

5

Documentaţie tehnică privind stabilirea măsurilor tehnice și

organizatorice ce trebuie realizate pt. îndeplinirea condițiilor

necesare obținerii autorizației de funcționare din partea I.S.U.

Dolj

0 110 110

6 Rame de epocă 0 50 50

7 Achiziţii opere de artă 0 130 130

8 Calculatoare 0 18 18

9 Camera video 0 15 15

10 Proiector de iluminat 0 15 15

11 Pavilioane de curte 0 60 60

4 Biblioteca Judeţeană Dolj "Alexandru şi Aristia Aman": 0 1.000 1.000

B 1
Reabilitare Corp C2 clădire Aman (în vederea asigurării cerinţelor

de securitate la incendiu) - Execuție
0 200 200

2 Reabilitare clădire corp C3 - Execuţie 0 30 30

3
Reabilitare și mansardare corpurile C2 și C4 Casa Dianu, str. 24

Ianuarie nr.4 şi extindere cu scară de acces D+P+1- Execuție
0 740 740

C 1 Arzător centrală termică (achiziție și montaj) 0 30 30

5
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii

Tradiționale Dolj:
0 110 110

C 1 Autoturism 0 95 95

2 Laptop 0 8 8

3 Server (Network Attached Storage Synology) 0 7 7

6 Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa "U" Craiova: 0 32 32

C 1
Sistem de dedurizare a apei la Centrul Turistic pentru Agrement și 

Sport
0 26 26

2 Sistem antiefracție 0 6 6

Asigurări şi asistenţă socială, din care: 2.537 1.640 4.177

1 Consiliul Judeţean Dolj: 390 0 390

A 1

Construire Pavilion multifuncțional și demolare clădiri C2, C3,

C4, C5 la Centrul medico-social Amărăștii de Jos - Execuție,

Asistenţă tehnică pt. execuţie

200 200

B 1
Modernizare şi extindere UMS Brabova - Execuţie, Asistenţă

tehnică pentru execuţie
10 10

Cap. 

68.02

3



Excedent 

inițial

Diferenţe            

+/-
CAPITOL / OBIECTIV

Excedent 

final

C 1 Modernizare şi extindere UMS Brabova - Proiectare 180 180

2 Unitatea Medico-Socială Bechet: 0 29 29

C 1 Rezervor de motorină suprateran de 15.000 l 0 29 29

3 Centrul Medico-Social Brabova: 0 11 11

C 1 Coş de fum pentru centrală termică 0 11 11

4 Unitatea Medico-Socială Melinești: 0 50 50

C 1 Mașină de spălat industrială 0 50 50

5 Unitatea Medico-Socială Sadova: 0 50 50

B 1 Extindere spațiu locuibil și de internare 0 50 50

2
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Dolj:
2.147 1.500 3.647

A 1
Reabilitare şi recompartimentare clădire multifuncţională imobil

Calafat
0 1 1

2

Reabilitare, recompartimentare clădiri C2 şi C3 din incinta fostei

Şcoli Speciale I.P.Teiuşan şi refacere împrejmuire imobil

Segarcea (Execuţie)

0 1 1

3 Amenajare curte imobil Calafat - Actualizare proiect + Execuţie 0 1 1

4
Execuţie Imobile centre Dioşti (spălătorie, uscătorie şi centrală

termică)
0 1 1

5
Amenajare mansardă (compartimentări, revizuire acoperiş) CR

Sf.Apostol Andrei, Str.Gen.Dragalina (Execuţie)
0 1 1

6

Reamenajare şi recompartimentare clădire Centru de recuperare şi

reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap Călăraşi

(Execuţie)

0 500 500

7

Reamenajare și recompartimentare Centru de recuperare și

reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap Ciupercenii Noi

(DALI+PT+Execuție)

0 50 50

8
Refacere împrejmuire gard str. C-tin Lecca nr.32 

(DALI+PT+Execuție)
0 1 1

9
Construcţie sală multifuncţională Complexul Sf.Gheorghe Dioşti

(SF+PT+Execuţie)
0 645 645

B 1 Închidere terasă LP Muntenia (DALI+PT+Execuție) 0 1 1

2 Sistematizare și amenajare curte imobil Filiași (SF+PT+Execuție) 0 1 1

3 Lucrări de anvelopare clădiri (PT+Execuție) 0 1 1

4
Branșament rețea gaze pentru imobilele din str.Muntenia nr.12 și 

str.Paroșeni nr.36
0 1 1

C 1 Instalare centrale termice (PT şi execuţie lucrări de instalaţie) 0 1 1

2 Sisteme alarmare, detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu 0 50 50

3 Sistem supraveghere video 0 10 10

4 Rampe mobile autoridicătoare pentru persoane cu handicap 0 1 1

5 Centrale termice 0 20 20

6 Achiziție programe informatice 0 1 1

7 Achiziţie autoturisme 0 170 170

8 Achiziţie imobile 0 1 1

9 Aparatură medicală și de recuperare 0 1 1

10 Echipamente de bucătărie 0 1 1

11 Studii de fezabilitate, proiecte tehnice 0 1 1

12 Sisteme de avertizare la efracție 0 10 10

13
Documentaţie tehnică pentru obținerea Autorizației de securitate 

la incendiu
0 20 20

14 Stație cu lampă UV pentru dezinfecție bazin de recuperare 0 8 8

15
POCU/480/4/19/127169 - Team-up: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor 
2.147 0 2.147

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, din care: 1.250 0 1.250

1 Consiliul Judeţean Dolj: 1.250 0 1.250

Cap. 

70.02

4



Excedent 

inițial

Diferenţe            

+/-
CAPITOL / OBIECTIV

Excedent 

final

A 1
Rețele exterioare de utilități și drumuri de acces High-Tech

Industry Park Craiova - Execuție, Asistenţă tehnică pt. execuţie
250 250

C 1 Aport de capital social la High-Tech Industry Park Craiova S.A. 1.000 1.000

Protecţia mediului, din care: 50 1.118 1.168

1 Consiliul Judetean Dolj: 50 140 190

A 1
Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor

în Judeţul Dolj
0 100 100

B 1
Dezvoltarea și extinderea sistemului de management integrat al

deșeurilor în județul Dolj
50 20 70

C 1
”Monitorizarea şi menţinerea stării de conservare favorabile a

speciilor de flora şi faună inventariate în Coridorul Jiului”
0 20 20

2
Centrul Județean pt. Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare

Rurală Durabilă Dolj:
0 68 68

C 1
Studiu pentru evaluarea stării de conservare a speciilor și

habitatelor din aria protejată Coridorul Jiului
0 50 50

2 Licențe 0 5 5

3 Sistem GPS monitorizare auto cu licență de utilizare 0 2 2

4
Film de prezentare a Patrimoniului natural din Aria protejată

Coridorul Jiului
0 11 11

3 Serviciul Public de Salubritate al Județului Dolj 0 910 910

B 1 Reparație capitală sediu central - Proiectare și execuție 0 300 300

C 1 Autoturisme (2 buc.) 0 220 220

2 Mobilier 0 173 173

3 Laptopuri (9 buc.) 0 45 45

4 Multifuncționale (3 buc.) 0 54 54

5 Aaparate AC 0 18 18

6 Licențe soft și programe informatice 0 100 100

Transporturi, din care: 7.155 2.373 9.528

1 Consiliul Judetean Dolj: 6.155 373 6.528

A 1

Reabilitare DJ 643 D, DN 65C (Bulzeşti) - Prejoi - Înfrăţirea -

Frăţila - Lim. Jud. Vâlcea, km 0+000 - 16+000, tronson: km

0+000 - 8+000 - Execuţie, Asistență tehnică pentru execuție

50 50

2

Modernizare DJ 606 C, DJ 606 (Sârsca) - Beloţ - Sopot - Ştefănel

- Gogoşu - Greceşti (DJ 606 B) - Şumandra - Secu - Comănicea -

Novac (DJ 606A) - Argetoaia - Lim. Jud. Mehedinţi, km 0+000 -

51+500, tronsonul km 14+320 - 19+000, care asigură accesul la

punctele de interes cultural şi natural, incluse în circuitul

transfrontalier Dolj - Vratsa - Execuţie, Asistență tehnică pentru

execuție

50 50

3

Modernizare DJ 542, Lim. Jud. Olt - Zvorsca - Amărăștii de Sus -

Amărăştii de Jos - Dăbuleni (DN 54 A), km 17+610 - 45+170 -

Execuţie, Asistență tehnică pentru execuție

90 90

4

Modernizare DC 120, Ţiu (DJ 606B) - Gogoșu (DJ 6060C), km

0+000 - 2+592, care asigură accesul la punctele de interes cultural

și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa -

Execuție, Asistență tehnică pentru execuție

1.000 1.000

5
Extindere terminale Plecări și Sosiri la Aeroportul Internațional

Craiova - PT, Execuție, Asistenţă pentru execuţie
2.000 2.000

6
Modernizare DJ 641, Lim. Jud. Olt - Teslui - Pieleşti - Mischii -

Albeşti - DN6, km 15+000 - 72+380
0 200 200

7
RO-BG 375: Dolj-Montana Pași comuni pentru o mai bună

conectivitate
1.503 1.503

RO-BG 375 Dolj-Montana Joint steps for a better connectivity

Cap. 

74.02

Cap. 

84.02
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Excedent 

inițial

Diferenţe            

+/-
CAPITOL / OBIECTIV

Excedent 

final

8
RO-BG 408: Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii

rutiere în zona transfrontalieră
1.045 1.045

RO-BG 408: Targeted efforts for improving road infrastructure

in the cross border area

9
RO-BG 390 Montana-Dolj: Un acces mai bun - comunități

apropiate
0 23 23

RO-BG 390 Montana-Dolj: Better access-closer communities

B 1
Modernizare şi extindere parcare Aeroportul Internațional

Craiova - Proiectare, Execuție, Asistenţă tehnică pentru execuţie
0 150 150

C 1

Modernizare DJ 606 A, Breasta (DJ 606) Obedin – Mihăiţa –

Potmeltu – Coţofenii din Dos – Scăieşti – Valea lui Pătru –

Salcia – Argetoaia (DJ 606C) – Iordăcheşti – Piria – Lim. Jud.

Mehedinti, km 0+000 – km 43+226  - Proiectare

417 417

2 R.A. Aeroportul Internațional Craiova: 1.000 2.000 3.000

C 1
Documentaţie suport pentru finanţarea investiţiei "Extinderea şi

modernizarea Aeroportului Internaţional Craiova"
1.000 2000 3.000

                                                                                                 Întocmit,

         DIRECTOR EXECUTIV,                                                CONSILIER,

         GABRIEL  AFTINESCU                                        DANIELA AVRĂMOIU                                                              

                                                                                          Carmen Morăreţ
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