
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIULLOCAL 

HO TA RARE A Nr.______ 
Din 03.07.2018 

Privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice—Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" 

Initiator: CAtAlin Constantin HIJRDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galati; 
Numàr de Inregistrare i data depunerii proiectului 59660/02.07.2018 	A 
Consiliul Local a! Municipiului Tecuci, judetul Galati, Intrunit In edinä 	 in data de: 

03.07.2018; 

Având In vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului, Inregistrat sub nr.59661/02.07.2018; 
- raportul de specialitate Intocmit de Biroul Fonduri Europene Inregistrat sub nr.5 9662 

/02.07.2018; 
- 	rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr........................... 
- Solicitarea de clarificari 6 transmisa de 01 POR Regiunea Sud - Est, inregistrata la Primaria 

Municipiului Tecuci cu nr. 59310/29.06.2018, cu termen raspuns la clarificari data de 04.07.2018, 
prin care se solicita transmiterea Hotararii de aprobare a indicatorilor tehnico - economici care 
sa includa si indicatorii spec jilci domeniului de activitate in care este realizata investitia - in 
speta indicatorii din cererea dejInantare 

- modificarile la Ghidului solicitantului prin Ordinul nr. 7190/19.12.2017 
- cererea de finantare cod SMIS 117348 - "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice-

Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" - indicatori prestabilitati de realizare, indicatori 
suplimentari de rezultat, indicatori suplimentari de realizare 

in baza prevederilor: 

-art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finane!e publice locale, cu modificärile si 
completarile ulterioare; 
- art. 36 alin 2 lit. b) i lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit, a) pct.l din Legea nr.215/2001 republicatä 1112007 cu 
modificArile si completärile ulterioare; 
in baza art.45, alin 1 §i art. 1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia publica localä, 
republicata, cu modificärile §i completArile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aprobä indicatorii tehnici pentru obiectivul ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati". conform Anexei 1, aIm. 1.1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare 



Art.2. Se aproba indicatorii economici pentru obiectivul ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati". la valoarea de 7.435.124,48 lei (inclusiv 
TVA), conform Anexei 1, alin.1.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Cu data prezentei, once prevedere contrara se abroga. 

Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.5.Prezenta hotärâre va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului U.A.T.Municipiul Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 	 SECRETAR, 

MILITICI GHIORGHI 
	

Jr. FOTACHE V4LEUCA 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.59661/02.07.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Cresterea eficientei 
energetice a cladirior publice—Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" 

Obiectivul specific vizat al Axei prioritare 3, Prioritate de Investitii 3.1,0peratiunea B- Cladiri 
publice, este cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de 
iluminat public, indeosebi a celor care inregiStreaza consumuri energetice man. 

Constructia face parte dintr-un grup de cladiri selectionate de Municipiul Tecuci in documentatia 
strategica a localitatii. Imobilul a fost construit in anul 1966 iar la momentul actual nu corespunde din 
punct de vedere al protectiei termice. Odata cu trecerea timpului s-a accelerat degradarea fizica a cladirii 
si se impune o impenioasa reabilitare a acesteia. 

Implementarea masurilor de eficienta energetica va duce la imbunatatirea conditiilor de viata ale 
populatiei prin: imbunatatirea conditiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, 
reducerea costurilor de intretinere pentru incaizire si apa calda menaj era, reducerea emisiilor poluante 
generate de producerea, transportul si consumul de energie, eficientizarea modului de desfasurare a 
activitatilor prin crearea de conditii optime, cresterea gradului de implicatie a populatiei, conducand la 
utilizarea eficienta a resurselor de energie. 
In urma modificarilor survenite la Ghidul solicitantului POR 2014-2020, Axa prioritara 3.1 B, cu 

Ordinul nr. 7190/19.12.2017, in perioada de contractare, 01 POR, Regiunea Sud - Est, prin Solicitarea de 
clarificari 6, inregistrata la Primaria Municipiului Tecuci cu nr. 59310/29.06.2018, solicita transmiterea 
Hotararii de aprobare a indicatorilor tehnico - economici care sa includa si indicatorii specfIci 
domeniului de activitate in care este realizata investitia - in speta indicatorii din cererea dejInantare. 

Deoarece termenul de raspuns la solicitarea de clarificari este data de 04.07.2018, eSte necesara 
aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice—Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" si se impune convocarea sedintei de indata a Consiliului 
Local a Municipiului Tecuci.. 

Valoarea totala a obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice 
- Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati", este de 7.435.124,48 lei (inclusiv TVA) din care C+M 
este de 4.086.511,77 lei (inclusivTVA). 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca eSte necesara promovarea proiectului de 
hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obictivul de investitii "Cresterea 
eficientei energetice a cladirilor publice— Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" si supun spre 
dezbatere si aprobare proiectul de hotärâre in forma pnopusA. 

PRIMAR 
Cátãlin Constantin HURDU1Y\Thk\ 

,t 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDUIRI EUROPENE 

Nr.59662/ 02.07.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice—Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" 

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile art.3 6 alin.2 lit.b din Legea nr.2 15/2001 privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Proiectul "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - Sediul Primariei Tecuci,judetul 
Galati "reprezinta un beneficiu important pentru comunitatea locala. Solutia propusa, optima din punct de 
vedere tehnic si economic, cuprinde masuri de fapt ce vor fi concretizate la finalul proiectului prin 
cresterea calitatii vietii cetatenilor municipiului si asigurarea de conditii corespunzatoare desfasurarii 
activitatii. Obiectivul de investitii va fi depus spre finantare in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3, 
Prioritatea de investitii 3. 1, Operatiunea B - Cladiri publice. 

Prin HCL nr. 189/29.09.2017 s-a aprobat documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice—Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" 
In etapa de contractare in solicitarea de clarificari 6, inregistrata la Primaria Municipiului Tecuci cu nr. 
59310/29.06.2018, UI POR, Regiunea Sud - Est, solicita transmiterea Hotararii de aprobare a 
indicatorilor tehnico - economici care sa includa si indicatorii specUici  domeniului de activitate in care 
este realizata investitia - in speta indicatorii din cererea de finantare. Solicitarea de clarificari este in 
conformitate cu ultimile modificari ale ghidului solicitantului, Ordinul 7190/19.12.2017 si face referire la 
prezentarea indicatorilor prestabi1ii de realizare, indicatorilor suplimentari de rezultat si a indicatorilor 
suplimentari de realizare, aferenti cererii de finantare. 

Prin HCL nr. 91/10.05.2018 s-a aprobat modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul 
"Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" , la valoarea 
de 7.435.124,48 lei (inclusiv TVA). 

In urrna solicitarilor de clarificari primite penrtu proiectul "Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice—Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" este necesar ca aprobarea indicatorilor tehnici cat si a 
indicatorilor economici sa se regaseasca intr-o singura hotarare de consiliu local. 

Facem mentiunea ca valoarea totala a proiectului, in cuantum de 7.435.124,48 lei (inclusiv TVA), 
aprobata in HCL nr. 91/10.05.2018, nu se modifica. 

Valoarea totala a obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - 
Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati", este de 7.435.124,48 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 
de 4.086.511,77 lei (inclusivTVA). 

Dat find ca termenul limita de depunere a solicitarilor de clarificari este data de 04.07.2018, se 
impune convocarea sedintei de indata a Consiliului Local a Municipiului Tecuci. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice-
Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati" trebuie supus spre dezbatere si aprobare in forma propusa. 

Sef Birou Fonduri Europene 
Constantin Rodica 



ANEXA NR.1 la 
H.C.L. NR. 	DIN 03.07.2018 

1.1 INDICATORI TEHNICI 

- Durata de executei a lucrarilor de interventie: 18 luni 
- Suprafata desfasurata reabilitata:2403 m.p. 
- Numar de locuri de munca create in faza de executie:20 
- INDICATORI PRESTABILITI DE REALIZARE 
1 .Reducerea gazelor cu efect de serä: Scädere anualä estimatä a gazelor cu efect de serä (Echivalent tone 
de CO2) -125.68 
2.Eficienta energeticä: Scädere a consumului anual de energie primarä al clädirilor publice (KWh/an) 
-861,016.48 
-IN1MCATORI SUPLIMENTARI DE REZULTAT 
Scäderea consumului anual de energie finalä In clädirile publice (din surse neregenerabile) 64.25 tep 
-INDICATORI SUPLIMENTARI DE REALIZARE 
Scäderea consumului anual specific de energie primarä (din surse neregenerabile) total-
442.66kWhIm2Ian 
ScAderea consumului anual specific de energie primarä (din surse neregenerabile) - pentru 
Incäizire/räcire - 346.78kWhIm2/an 
Numarul cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a eflcientei energetice(nr)- 1 

FINANTAREA PROIECTULUI : se va face prin P.O.R. 2014-2020, axa prioritara 3,prioritatea de 
investitii3. 1,operatiunea B cladiri publice. 

- Maxim 85% din valoarea eligibila va fi finantata de U.E. prin F.E.D.R. 
- Maxim 13% din valoarea eligibila va fi finantata din bugetul de stat 
- 2% din cheltiuelile eligibile si toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de U.A.T. din bugetul 

local. 

1.2 INDICATORI ECONOMICI 

Valoarea totala a obiectivului de inveStitii este de: 
- 7.435.124,48 lei inclusiv TVA din care 
- 4.086.511,77 lei inclusiv TVA C+M 

SefBirou Fonduri europene 
Constantin Rodica 



g 	 ! MUNICPTj _ 

RIMARIE 
I 	Nr 

J1.unajJ 	
ru 1 

Program Operational Regional 
Apel: PORl97l3I1/Creterea eficienei energetice In clâdirile rezideniaIo, clãdirile publice §i sisternolo do 

iluminat public, Indeosebi a celor care Inregistreazä consumuri energetice man 

Agenl,ia pentru Dezvoltare Regionalà Sud-Est (ADR Sud-Est) 

Project: cod SM/S 117348 - CRESTEREA EFICIENTEI ENERGET/CE A CLADIRILOR PUBLICE, SED/Lil 
PR/MAR/El TECUCI 

Solicitarea de clarificare 6 

Ni. 15726/28.06.2018 
Nr. 10865/DIPOR/28.06.2018 

!nstitutia Unitate Administrativ Teritoriala Municipiul Tecuci 
n a 
Domnului Catalin Constantin HURDUBAE. Primar 

Nurmär de mnregistrare al cererii de finantare  SMIS 117348 
Titlul cererii de finan(are: 

Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, sediul Primariei Tecuci 

C ontractare 

Ca urmare a analizei documentatiei de contractare de catre AM POR peniru proiectul titlul ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice, sediul Prirnariei Tecuci", cod SMIS 117348, apelul nr. FOR 2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni, Va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte: 

• 	Retransmiterea Declaratiei do eligibilitate revizuita in ceea ce priveste selectarea situatiei aplicabile la punctul H, Iitera j); 
• 	Retransmiterea anexei 3 - bugetul proiectului corelata in ceea ce priveste sectiunea cheltuieli neeligibile cu cererea de 
finantare. Mentionam ca in prezent in cererea de finantare apare mentionata suma de 600.443,05 lei cheltuieli neeligibile, iar in anexa 3 
este mentionata valoarea de 600.443,50. Do asemenea, pentru valorile totale din anexa 3 so vor pastra doar doua zecimale dupa virgula; 
• 	Reconsiderarea bugetului proiectului si corelarea acestuia cu dovizul general, avand in veddre prevederile Ghidului specific 
pentru Fl 3.1 B conform caruia cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica sunt eligibile cumulat, in limita a 10% din valoarea 
cheltuielilor eligibile finantate din cap. 4. Mentionam ca in urnia refacerii bugetului din cererea definantaré este necesara si actualizarea 
urmatoarelor documente: 
- 	Macheta financiara; 
- 	Anexa 3 Bugetul proiectului; 
- 	Anexa 4 - Graficul de rambursare; 
- 	Declaratia de angajament; 
- 	Lista de echipamrite/Iucrari cu incadrarea pe eligibile/ne-eligibile; 
- 	Formularul bugetar  Fl Si fisa cod 23; 
- 	Hotararea de aprobare a cheltuielilor prolectulul. 
• 	Retransmiterea Listei de echipamente si/sau servicii si/sau lucrari detaliata in ceea ce priveste linia 4.3 - Lucrari conexe; 
• 	Transmiterea Hotarar:i de aprobare a indicatorilor tehnico-economici care sa includa si indicatort specifici domeniului do 
activitate in care este realizata investitia - in speta indicatorii din cererea do finantare; 
• 	In cadrul certificatului do atestare fiscala este inregistrat la sectiunea Ill un debit in valoare de 2205 lei. Va rugam so clarificati 
acest aspect; 
• 	Transmiterea tabelului centralizator cu numarul cadastral si obiectiv do investitie (model J), cu includerea elementelor 
relevante privind imobilul, precum si cu detalieroa inscrierilor din sectiunea istoric; 
• 	Reatransmiterea anexei 3 a HG 562/2002; 
• 	Completarea sectiunt Rezultate asteptate din cererea de finantare conform indicatilor Ghidului specific; 
• 	Completarea sectiunii Indicatori prestabiliti din cererea do finantare conform indicatilor Ghidului specific; 
• 	Completarea sectiunii Indicatori suplimentari proiect din cererea do finantare conform indicatiilor Ghidului specific; 
• 	Transmiterea unei Declarath a solicitantului privind realizarea do modificari p0 parcursul procesului de Contractare care va 
cuprinde inclusiv urmatoarele aspecte: 

,,Subsomnatul ... posesor al Cl seria ... nr ..... eliberata de emitent, CNP nr.....eliberat de.....in calitate do reprezentant legal (functie) al... 
cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de Codul Penal, delcar pe propria raspundere pe parcursul procesului do contractare 
pentru cererea do finantare au intervonit modificari asupra urmatoarelor aspecte: 
- 	Soctiunea .... din cadrul formularului corerii do finantare; 
- 	Documentul .... aferent documentatiei de contractare; 
- 	Alto documente aferente cereri do finantare, dar care nu faa norte din documentatia de contractare." 

N F:R 
M EJGJ', 



;cciunea a lost debocata 

permite ataarea de docurnente. 

Solicitant 

Seciunea a fost deblocatã. 

Se permite ataarea de documente. 

Atribute proiect 

Corn plementaritate finantãri ant. 

Responsabil de proiect 

Persoanä de contact 

Capacitate solicitant 

Localizare project 

Objective proiect 

Rezultate asteptate 

Seciunea a fost deblocatã. 

Context 

Justificare 

Grup tintã 

Sustenabilitate 

Relevantã 

Riscuri 

Principii orizontale 

Metodologie 

Descrierea investitiei 

1 CONFORM 
CU ORKNALUL 

2 



l'ilaturitatea proiectului 

I ndjcatori prestabiliti 

Scctiunea a fost deblbcatâ. 

Indicatori suplimentari project 

Sectiunea a fost deblocatä. 

Plan de achizitli 

[surse umane implicate 

Resurse materiale implicate 

Activit5ti previzionate 

Buget - Activitãti si cheltuieli 

Seciunea a fost debocatã. 

Buget - Plan anual de cheltuieli 

Seciunea a fost deblocatà. 

Buget - Amplasament 

Secunea a fost deblocatã. 

Buget - Camp de interventie 

Seciunea a fost deblocatá. 

Buget - Formá de finantare 

Seciunea a fost deblocatà. 

Buget - Tip teritoriu 

Seciunea a fost deblocatà. 

Buget - Activitate economicà 

Sectiunea a fost debocatã. 

Buget - Obiectiv tematic 

Sectiunea a fost deblocatã. 

Buget - Mecanisme aplic. tent. 

Secunea a fost debocatã. 

E öRfl 
ALCU  

3 	

:CO;N:F 



Graficul de rambursare 

Sctiunea a fast deblocatä. 

erilru informaUl suplimentare, persoana de contact din pnrlen C)l FOR Regiunon Sud-Est esto dn:i Mariana Mircea, telfji/I.i 
t)33g140 10 18 e-mail: marianamircea©adrse.ro 
V;i rugam sa transmiteti informatiile solicitate pana la data do 04.07.2018. 

Semnatura: 

Mircea Mar/aria 

MI ercL ,flflA0j,Ad 
MIAC[A MARI000 

MARIANA 

POPESCLJ 	E,,0i,Iy 
	11  Ily 

I'I)I'INU I I NO IA 

LENUTA- 	(sloAn I A 

GAB RIELA 

CRACIUN 

JOITA- 	JENICA 

DO,; 2018.00.20 
JENICA 	1811852 -, 03011 

6öR1 
CU 93INALLUL 
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jdentificatori project 

Titju project: 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE, SEDIUL PRIMARIEI TECUCI 

Cod proiect:117348 

ComponentB 1- Ape[ : POR/97/3/1/Crelterea eficienei energetice in ciBdirile rezidentiale, cl5dirile publice i sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care InregistreazB consumuri energetice mari/1/Creiterea eficientel energetice In 

ciBdirile rezideniaIe, cl8dirile publice i sistemele de iluminat public, Indeosebi a celor care Inregistreaz8 consumuri energetice marl 

AnteriorUrm5tor 

Completare (pas 21/38): Indicatori prestabiliti 

Detaliere sectiune cerere de clarificari 

• ComonentB 1 

Indicatori prestabilii de rezultat 

Regiuni 	Regiuni mai pi 

Nr. c Denumrre indicator 	 Unitate masur Valoare referit Anul de referW Valoare tintiii Din care Feme Din care BgrbE dezvoltate 	deziioltate 	Adaug5 

1 	Consumul de energie finala in cladirile publice 	Mtep 

Indicatori prestabiliti de real izare 

Regiuni 

Nr.; Denumire indicator 	 Unitate m8sur8 Valoare tint8 Din care Femi Din care Bärb( dezvoltate 	Regiuni mai puin dezvoltatE Aclaugg  

1 	Reducerea gazelor cu efect de serB: ScBdere anualB estimatB a gazelor ci Echivalent tone 125.68 

efect de serB 	 CO2 

2 Eficiena energéticB: ScBdere a consumulul anual de energie primarB al KWh/an 	861,016.48 

clBdirilor publice 

ECONFORM 
yIGINALUL 



Completare (pas 22/38): Indicatori suplimentari project 

Detaliere sectiune cerere de clarificari 

Component3 1 

Indicatori suplimentari de rezultat 

• Nr. 

crt. Denumire indicator 

1 	Sc5derea consumulul anual de energie finalà in cl8dirile publice (din 

surse neregenerabile) 

Unitate 	Anul de 	Valoare 	 Din care 

masura 	referina 	referinta 	Vsloare lintS. Din care Femei Barbai 

tep 	 6425 

Indicatori suplimentari de realizare 

Nr. 	 - 	 Din care 

crt. Denurnire indicator Unitate m6sur3 	Valoare intá 	 Din care Femei B5rbai 
	

Adaug 

1 	Sc8derea consumului anual specificde energie primar3 (din surse neregenerabile)total, 	kWh/m2/an 	 442.66 

2 	Sc6derea consumului anual specific de energie primar6 (din surse neregenerabile) - 	kWh/m2/an 	 346.78 

pentru Incàlzire/r3cire 

3 	Numarul cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a eficientei energetice 	 nr 	 1.00 

E Rfl
UORK3INALULI 


