
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 
H O T Ă R Â R E  

 

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-

economici actualizaţi şi a valorii totale a proiectului 

 „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice 

(Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj” 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 1337/17.01.2022 al Direcției 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, 

precum și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: “Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: „Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice și contractul de finanțare 

nerambursabilă nr. 4132/17.04.2019, cod SMIS 125292, raportul Serviciului 

juridic nr. 1852/25.01.2022, a comisiilor de specialitate, 

în baza art. 7 alin. (6), art. 10 și art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

907/ 2016 privind  etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a art. 44, art. 45, art. 46 

alin. (1), art. 47, art. 48 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) şi art. 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se aprobă actualizarea devizului general  pentru obiectivul de 

investiții „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii 

publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul 

Dolj”, conform Anexei 1 la prezenta hotarare. 

Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și 

stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul 

Craiova, județul Dolj”, conform Anexei 2 la prezenta hotarare. 

 

 

 



 

Art.3.  Se aprobă actualizarea valorii proiectului „Creșterea eficienței 

energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. 

Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj”, în cuantum de 13.672.018,07 lei, 

inclusiv TVA.  

Art.4.  Se aprobă contributia proprie in proiect a Unitatii Administrativ 

Teritoriale Judetul Dolj, in valoare de 8.910.072,33 lei , inclusiv TVA, 

reprezentand contributia la cheltuieli eligibile de 97.182,57 lei si la cheltuieli 

neeligibile de 8.812.889,76 lei. 

Art.5. Se aprobă asigurarea temporară a tuturor sumelor necesare a fi 

cheltuite în avans, până la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea 

de Management a programului. 

Art.6. Sumele necesare cofinanţării activităților implementate în continuare 

de către Consiliul Județean Dolj, precum si a cheltuielilor  neeligibile vor fi 

asigurate din bugetul Judeţului Dolj pentru anul 2022. 

Art.7. La data adoptării prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârile Consiliului Județean nr.194/30.08.2018 și nr. 30/28.02.2019. 

Art.8. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei. 
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         PREŞEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                           SECRETAR GENERAL AL  JUDETULUI                   

    

  

 DORIN COSMIN VASILE                            CRISTIAN MARIAN SOVAILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 32 voturi “PENTRU” 

 

 












