
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIULLOCAL 

HO T A RA RE A Nr._ 
Din 	.11.2018 

Privind: Aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 
Tecuci— Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetul Galati" si a 
cheltuielilor legate de project, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020, Axa prioritarä 3.1.13. 

Initiator: Cätälin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galati; 
Numãr de Inregistrare §i data depunerii proiectului nr. 93090/27.11.2018 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit In §edinld .... 0..........data de: 

11.2018; 
Având In vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului, Inregistratä sub nr. 93091/ 27 .11.2018; 
- raportul de specialitate Intocmit de Biroul Fonduri Europene Inregistrat sub nr.93 092 

/27.11.2018; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 	 ...... 
- Art. 147 din Constitutia Romaniei; 
- HCL nr.223 din 02.10.2017 privind aprobarea proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor 

publice din Municipiul Tecuci— Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, 
judetul Galati" si a cheltuielilor legate de proiect. 

- Solicitarea de clarificare 6 in etapa de precontractare de la Agentia pentru Dezvoltare Regionala 
Sud-Est (ADR Sud-Est) din 26.11.2018 inregistrata la UAT Tecuci cu nr. 93006/26.11.2018 
privind incadrarea bugetului in liniile bugetare conform prevederilor din Ghidul solicitantului. 

- Prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 3 - Sprijinirea tranzitiei 
cätre o economie cu emisii scäzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestionärii inteligente a energiei si a utilizärii energiei din surse regenerabile In 
infrastructurile publice, inclusiv In clädirile publice, si in sectorul locuintelor Operatiunea B - 
Cladiri publice, Apel de proiecte nr P0R12016/3/3.1/B/1/7 REGIIJNI; 

- Bugetul cererii de finantare; 
- Art.44 alin.1 si art. 36 alin 2 lit. b) §i lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit, a) pct.1 din Legea nr.215/2001 

republicata in 2007 cu modificãrile si completarile ulterioare; 
In baza prevederilor: 
-- art.45, alin 2 i art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia publicä localä, republicatä, cu 
modificãrile 5i completärile ulterioare; 
- Deciziei CCRnr. 384/2018 publicata in MO nr. 702/13.08.2018 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba proiectul ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 
Tecuci—Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetul Galati" Si 

cheltuielile legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programuiui Operational Regional 
2014-2020, Axa proritara 3- Sprijinirea tranzitiei cätre o economie cu emisii scäzute de carbon, 
Prioritatea de Investitii3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionärii inteligente a energiei si a 
utilizärii energiei din surse regenerabile In infrastructurile publice, inclusiv In clädirile publice, si In 



sectorul 	locuintelor, 	Operatiunea 	B 	- 	 Cladiri 	publice, 	nr.apelului 	de 	proiecte 

POR/2016/3/3. 1IB/1/7IREGIUNI. 

Art.2. Se aprobä valoarea totala a proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci— Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, fir. 1, localitatea Tecuci, judetul 
Galati", in cuantum 639.801,68 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aproba contributia proprie in proiect a sumei de 131.612,19 id (inciusiv TVA),reprezentand 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 121.240,98 lei (inciusiv TVA), cat 
si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 10.371,21 lei (inclusiv TVA), 
reprezentand cofinantarea proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci— Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetul 
Galati". 

Art.4. Sumele reprezentand cheltuielile conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului 
,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci— Serviciul 
Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetul Galati", pentru implementarea 
proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile 
rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Prin prezenta hotarare se imputerniceste, Primarul Municipiului Tecuci, domnul Catalin Constantin 
Hurdubae, sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare. 

Art.7. In situatia in care, reprezentantul imputernicit conform art.6 din prezenta hotarare se afla in 
imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, imputernicit sa semneze contractul de finantare este 
Viceprimarul Municipiului Tecuci, domnul Pintilie Danut. 

Art.8. Cu data prezentei once prevedere contrara se abroga. 

Art.9. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci 

Art.10. Prezenta hotärâre va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului U.A.T.Municipiul 
Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 	 SECRETAR, 
DUMBRAVA AN! RODICA 

	
Jr. FOTACHE VALERICA 

A~/ 



ROM A NIA 
JIJDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 93091 /27.11.2018 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 
Tecuci— Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, locatitatea Tecuci, judetul Galati" si a 
cheltuielilor legate de proiect, in vederea fmantarii acestuia in cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020, Axa prioritarä 3.1.13. 

Prin HCL Nr.223 din 02.10.20 17 a fost aprobat proiectul "Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Tecuci— Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, 
localitatea Tecuci, judetul Galati" si cheltuielile legate de proiect, la valoarea de 639.801,68 lei 
(inctusiv TVA), valoare cuprinsa in Bugetul cererii de finantare, contributia proprie in project in suma de 
91.549,78 lei (inclusiv TVA) reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului si 
contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 10.965,04 lei (inclusiv TVA) 
reprezentand cofinantarea proiectului SUS mentionat. 

In etapa precontractuala, in Solicitarea de clarificari 6, inregistrata la UAT Tecuci cu nr. 
93006/26.11.2018, ADR Sud-Est solicita actualizarea sectiunilor aferente bugetului proiectului, 
respectand incadrarile in liniile bugetare conform ghidului specific din cererea de finantare, ca urmare a 
lucrarilor conexe ce nu au fost incadrate in linia bugetara corespunzatoare si a cheltuielilor pentru 
proiectare si asistenta tehnica. De asemenea se solicita si prezentarea Hotararii de aprobare a proiectului. 

Valoarea totala a proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci— Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetul 
Galati" este de 639.801,68 tel (TVA inclus) din care, in urma actualizarii, contributia proprie totala este 
de 131.612,19 lei (inctusiv TVA), reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului 
in cuantum 121.240,98 tel (inclusiv TVA) ,cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, 
in cuantum de 10.371,21 tel (inctusiv TVA), reprezentand cofinantarea proiectului. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare privind aprobarea 
proiectului "Cresterea eficientei energetice a ctadirilor pubtice din Municipiul Tecuci— Serviciul 
Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, tocalitatea Tecuci, judetul Galati" si a cheltuietilor legate 
de proiect, trebuie supus spre dezbatere si aprobare in forma propusa. 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 93092 /27.11.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 
Tecuci— Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetul Galati" si a 
cheltuielilor legate de project, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020, Axa prioritarà 3.1.B. 

Proiectul de hotarare are in vedere Art.44 aim. 1 si art. 36 alin 2 lit. b) i lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 
lit, a) pct. 1 din Legea nr.2 15/2001 republicatä In 2007 cu modificärile si completärile ulterioare si se 
incadreaza in prevederile art.45, alin 2 i art. 1 15 alini, lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia 
publicã localä, republicatä, cu modificärile i completárile ulterioare si Deciziei CCR nr. 384/2018 
publicata in MO nr. 702/13.08.2018. 

Proiectul de "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-
Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetul Galati" a fost depus 
spre finantare in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B - 
Cladiri publice si in prezent se afla in faza de precontractare. 

Prin HCL Nr.223 din 02.10.2017 a fost aprobat proiectul "Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Tecuci - Serviciul Administrativ, str. Elena Doanma, nr. 1, localitatea 
Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de proiect, la valoarea de 639.801,68 lei (inclusiv TVA), 
din care, contributia proprie in project in suma de 91.549,78 lei (inciusiv TVA) reprezentand achitarea 
tuturor cheituielilor neeligibile ale proiectului si contibutia de 2% din valoarea eligibila a proiectuiui in 
cuantum de 10.965,04 lei (inclusiv TVA). 

In Solicitarea de ciarificari 6, inregistrata la UAT Tecuci cu nr.93006/26.1 1.2018, ADR Sud-Est 
solicita actualizarea sectiunilor aferente bugetuiui proiectuiui, respectand incadrarile in liniile bugetare 
conform ghidului specific din cererea de finantare ca urmare a lucrarilor conexe ce flu au fost incadrate in 
linia bugetara corespunzatoare si a cheltuielilor pentru proiectare si asistenta tehnica. In Solicitarea de 
clarificari 6 se solicita si flotararea de aprobare a proiectului pentru valoarea actualizata a cheltuielilor 
legate de proiect. 

Valoarea totala a proiectuiui "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Tecuci— Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetul 
Galati", conform Bugetului cererii de finantare este de 639.801,68 lei (inclusiv TVA), din care 
contributia proprie este de 131.612,19 lei (inclusiv TVA) si reprezinta achitarea: 

- cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 121.240,98 lei (inclusiv TVA), 
- contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectuiui, in cuantum de 10.371,21 lei (inclusiv 

TVA), reprezentand cofinantarea proiectului. 

Mentionam ca valoarea de 131.612,19 lei (inciusiv TVA) este cuprinsa in Programui de investitii 
publice pe grupe de investitii si surse de finantare a! U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018, la Cap. 
70.02, Locuinte, Servicii si dezvoitare publica, B - iucrari noi, 71 - Active nefinanciare, poz. 11, cu 



valoarea totala de 132.600 lei inclusiv TVA din care: 51.000 lei inclusiv TVA pentru anul 2018, 51.600 
lei pentru anul 2019 si 30.000 lei inclusiv TVA pentru anul 2020. 

Avand in vedere cele mentionate mai SUS consideram ca proiectul de hotarare privind aprobarea 
proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci— Serviciul 
Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetul Galati", si a cheltuielilor legate 
de project, indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate fapt pentru care ii supunem dezbaterii si 
aprobarii Consiliului Local. 

Sef Birou Fonduri Europene 
Constantin Rodica 

Intocmit: 

Consili iiSimona 



1MUNCPIULTEC U fl 
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Program Operational Regional 
Ape!: PORI97/311lCreterea eficienei energetice in clãdirile rezidentiale, clàdirile publice §i sistemele de 

iluminat public, Indeosebi a celor care Inregistreazä consumuri energetice man 
Agenia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Est (ADR Sud-Est) 

Project: cod SM/S 118532 - Cresterea efjcientej energetice a cladirilor pub/ice din Municipiul Tecuci - Serviciul 
Administrativ, strada Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetul Galati 

Solicitarea de clarificare 6 

Nr. 31649/26.11.2018 
Nr. 24128/DIPOR/26.11.2018 

Scrisoare solicitare clarificari la documentatia de contractare 
SMIS 118532 
"Cresterea eficientel energetice a cladirilor publice din Murifcipiul Tecuci - Serviciul Administrativ, strada Elena Doamna, fir. 1, localitatea 
Tecuci, judetul Galati" 

In atentia domnului Catalin Constantin Hurdubae, Pitmar 
Solicitant: UAT Municipiul Tecuci 
Adresa: Municipiul Tecuci, România, Str. 1 Decembrie 1918 fir. 66, ,judeul Galai, cod postal 805300, România Telefori/fax: 03723641 77/ 
0236816054 
E-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro;  mariniuIianflorine175gmail.com ; 

Contractare 

Stimate Domnute Primar, 

Ca urmare a analizei documentatiei de contractare, in cadrul AMPOR, pentru proiectul ,,Cresterea eflcientei energetice a cladirilor publice 
din Municipiul Tecuci - Serviciul Administrativ, strada Elena Doamna, nr. 1, locafltatea Tecuci, jidetuI Galati", cod SMIS 118532, apel de 
proiecte nr. POR/2016/3/3.1/13I1/7REGIUNI, va rugarn sa clarificati urmatoareleisecte: 
1. Includerea, in sectiunea: ,,lridicatori suplimentari de proiect", indicatorului suplirñentàrde realizare: 
- Scaderea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabi1e— total (kWh/ an); 
2. Revizuirea sectiunii ,,Indicatori suplirnentari de project' - prirt eliminarea indicatórului ,,Scaderea consumului anual de energie primara 
din surse regenerabile (kW/ an) - total, din care: 
- pentru incalzire/ racire; 
- pentru preparare apa calda de consum; 
- electric. 
Acesta flu se va mentiona Ia aceasta sectiune (Indicatori suplimentari de proiect), nici ca denumire. Nici ca informatii despre valoarea 
tinta. 
3. Revizuirea sectiunii Bugetul proiectului, respectand limitarea bugetara aferenta cheltuielilor pentru proiectare Si asistenta tohrilca. 
Conform Ghidului specific, chettuietile pentru proiectare si aSistenta tehnica sunt oligibile cumulat, in limita a 10% din valoarea cheltuielilor 
eligibile finaritate in cadrul cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza". 
Ca urmare a acestei revizuiri, va rugam sa aveti in vedere si modificarea urmatoarelor sectiurii/ documente, daca este cazul: 
- Sectiunea ,,Buget"din cadrul cererli de finantare; 
- Anexa 3— Bugetul proiectului: 
- Deckeatia de angajarnent; 
- Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico - economici, prifi reasumarea valorli totale, a valorii neeligibile, a contributiei solicitantului la 
cheltuielile eligibile modificate. 

4. Refacerea LiStei de echipamente i/ sau lucrari si/ sau Servicii cu ificadrarea pe sectiunea de cheltuieli eligibile/ neeligibile, se va detalia 
Sub-Sectiunea referitoare Ia Constructii, instalatii Si dotari aferente maSurilor conexe (sectiunea Denumire lucrari, pct 2), (Cu identificarea 
categoriei de cheltuiala eligibila si/ sau neeligibila); de aSemenea, se va corecta linia bugetara indicata pefltru fiecare cheltuiala. 

Seciunea a fost deblocatã. 

Se permite ataarea de documente. 



LIicitant 

Sectiunea a fast deblocatà. 

Se permite ataarea de documente. 

Atribute project 

Complementaritate finantãri ant. 

Responsabil de project 

Persoanä de contact 

Capacitate solicitant 

Localizare prolect 

Objective project 

Rezultate asteptate 

Context 

Justificare 

Grup tintã 

Sustenabilitate 

Relevantâ 

Riscuri 

Principii orizontale 

Metociologie 

Descrierea investitiei 

Maturitatea proiectului 

Indicatori prestabiliti 

2 



Indicatori suplimentari project 

Sectiunea a fost deblocatä. 

Plan de achizitii 

Sectiunea a fost deblocatä. 

Resurse umane implicate 

Resurse materiale implicate 

Sectiunoa a fost doblocata. 

Buget - Amplasament 

Sectiunea a fost deblocatä. 

Buget - Camp de interventie 

Sectiunea a fost deblocatã. 

Buget - Formã de finantare 

Sectiunea a fost deblocatà. 

Buget - Tip teritoriu 

Sectiunea a fost deblocata. 

Buget Actuvitate economicã 

Seciunea a fost debiocata 

Buget - Obiectiv tematic 

Sectiunea a fost deblocatá. 

Buget - Mecanisme aplic. tent. 

Sectiunea a fost debiocatã. 

Graficul de rambursare 

Seciunea a fost debiocatâ. 

3 



VA solicitám sã transmiteti clarificàrile sus mentionate  pana Ia data de 29.11.2018. Va rugam sä ne cortfirmati primirea acestei solicitàri, 
printr-un e-mail, la adresa cristina.iordache©adrse.ro. 

lntocmit, 

Expert 1 
Cristina IORDACHE 

Ofiter SESC 

Semnatura: 

lordache Cristina 

II 

Semn4t digital de 

ORDACHE IORDACIIE 
CRIS11NA 

CRISTI NA Data; 2018.11.26 
1440:53 +0200' 

CRACIUN Sennatdigital de 
CRACIUN J011A- 

JOITA- 	JENICA 
Data2018.11.26 

JENICA 	1416.52*0200 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PR I MAR 

805300 TECUCI, 
str. 1 Decembrie 1918 Hr. 66, 

Tel. 0372-364111; fax:0236-816054; 
web: www.primariatecuci.ro ; 

e-mail: 
registratura@municipiultecuci.ro  

.• ..•• . .:s.• /".•. 
i::.: 	•. 
:•;. 	.•-.• •. 

ROMANIA 
191a-2018 I SARBATOPIM IMPREUNA 

93 093/din data de :27.11.2018 
	

SE APROBA, 

Prima r, 

Referitor Ia: project de Hotarare de Consiliul Local Privind: Aprobarea proiectului"Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci —Serviciul Administrativ,str. Elena Doamna, nr. 1, 
localitatea Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de project, in vederea finantarii acestuia in cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarä 3.1 I.B. 

Emis de :Biroul Fonduri Europene 

In demararea etapei precontractuale in Solicitarea de clarificari 6, nr. 31649/26.111.2018, 
inregistrata la UAT Tecuci cu nr. 93006/26.11.2018, ADR Sud-Est solicita revizuirea sectiunii Bugetul 
Proiectului prin limitarea Cheltuielior pentru proiectare si asistenta tehriica-cap.3 in limita a 10% din valorea 
eligibila a Cheltuielilor pentru investitia de baza- cap. 4;in acest sens este necesara Hotararea de Consiliul 
Local de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de project. 
Atasam prezentului referat Solicitarea de clarificari 6 de la ADR Sud-Est. 
Rugam completarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local a! Municipiului Tecuci din data de 
29.11.2019. 

Fata de cele aratate rugam analizati si dispuneti. 

Sef Birou Fonduri Europene: 
	

intocmit: 
Constantin Rodica 
	

Craciii 



PRImARIE 

Nr 

'•çj./ 	
LJf 

Due 

Program Operational Regional 
Apel: PORI97l311lCreterea eficientei energetice In clãdirile rezideniale, cládirile publice §i sistemele de 

iluminat public, Indeosebi a celor care Inregistreazã consumuri energetice man 
Agenia pentru Dezvoltare Regionalà Sud-Est (ADR Sud-Est) 

Project: cod SMIS 118532 - Crestorea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci - Serviciul 
Administrativ, strada Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetu! Galati 

SoUctarea de darfficare 6 

Nr. 31649126.11.2018 
Ni. 241281D1P0R/26.11.2018 

Scrisoare solicitare clarificari la documentatia de contractaçe 
SMIS 118532 
"Cresterea eficientei energetice a cladirilor ØtbIce dinMurtcipiul Tecuci - Serviciul Administrativ, strada Elena Doamna, nr. 1, localitatea 
Tecuci, judetul Galati" 

in atenia domnului Catalin Constantin Flurdubae, Primar 
Solicitant: UAT Municipiul Tecuci 
Adresa: Municipiul Tecuci, Romänia, Sti. I Decembrie 1918 nr. 66, ,judeul Galai, cod postal 805300, Romãnia Telefon/fax: 0372364177 / 
0236816054 
E-mail: fond urieuropene@municipiultecuci.ro ; mariniulianflorinel75gmail.com ; 

Contractare 

Stirriate Domnule Primar. 

Ca urmare a analizei documentatiei de contractare, in cadrul AMPOR, pentru prelectul ,,CFesterea etictentei energetice a cladirilor publice 
din Municipiul Tecuci Serviciul Administrativ, strada Elena Doamna nr. I locahttea TectickjodeM Gatati cod SMIS 118532 apel de 

proiecte nr. P0R120161313.1/B/1/7REGIUNI, va rugam sa clarificati urmatoareleecte: 
1 Includerea in sectiunea Indicatori suplimentari de proiect indicatorului suptimentarde realiare 
- Scaderea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerat— total (kl/ an); 
2. Revizuirea sectiunii ,Jndicatori suplimentari de project" - prin eliminarea indicatbrului ,,Scaderea consumului anual de energie primara 
din surse regenerabile (kW/ an) - total, din care: 
- pentru incalzirel racire; 
- pentru preparare apa calda de consum; 
- electric. 
Acesta nu se va mentiona Ia aceasta sectiune(tndicatori suplimentari de project), nici ca denumire. Nici ca informatu despre valoarea 
tinta. 
3. Revizuirea sectiunii Bugetut prolectulul, respectand limitarea bugetara aferenta cheltuielilor pentru proiectare si asistenta tehnica. 
Conform Ghidului specific, cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica sunt eligibile cumulat, in limita a 10% din valoarea cheltuielilor 

eligibile finantate in cadrul cap. 4 - ,,Cheltuiel'r pentru investitia de baza". 
Ca urmare a acestei revizuiri, va rugam sa aveti in vedere si modificarea urmatoarelor sectiunil documents, daca este cazul: 
- Sectiunea ,,Buget"din cadrul cererii de finantare; 
- Anexa 3— Bugetul proiectului; 
- Declaratia de angajarnent; 
- Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico - economici, prin reasumarea vatorii totale, a valorii neeligibile, a contributiei solicitantului la 
cheltuielile eligibile modificate. 

4. Refacerea Listei de echipamente Si! sau lucrari sit sau servicii cu incadrarea pe Sectiunea de cheltuieli eligibile/ neeligibile, se va detalia 
sub-sectiunea referitoare la Constructii, instalatii si dotari aferente masurilor conexe (sectiunea Denumire lucrari, pct 2), (cu identificarea 
categoriei de cheltuiala eligibila sit sau neeligibila); de asemenea, se va corecta linia bugetara indicata pentru fiecare cheltuiala. 

Seciunea a fost deblocatâ. 

Se permite ataarea de documente. 



Solicitant 

Seciunea a lost deblocatä. 

Se permite ataarea de documente. 

Atribute prolect 

Complementaritate finantäri ant. 

Responsabil de proiect 

Persoaná de contact 

Descrierea investitiei 

Maturitatea proiectului 

Indicatori prestabiliti 
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Indicatori suplimentari proiect 

Sectiunea a fost deblocata. 

Plan de achizitii 

Sectiunea a fost deblocatä. 

Resurse umane implicate 

Resurse materiale implicate 

Activitäti previzionate 

Seciunea a fost debIocatã. 

I Buget - Activitàti SI cheltuielu 

Sectiunea a fost debjocata 

Buget Plan anual de cheltuieh 

Sectiunea a fost debiocatä. 

Buget - Amplasament 	- 

Sectiunea a fost debiocatä. 

Buget - Camp de interventie 

Sectiunea a fost debIocatä. 

Buget - Formä de finantare 

Seciunea a fost debiocatà. 

Buget Tip terutortu 

Sectiunea a fost debiocatä. 

Buget - Activitate 
	 a 

Sectiunea a fost 

Buget - Obiectiv tematic. 

Sectiunea a fost deblocatã. 

Buget - Mecanisme aplic. tent. 

Sectiunea a fost debiocatä. 

Graficul de rambursare 

Sectiunea a fost deblocatã. 
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CRACIUNI SennetdigitaI Se 

CRACIUN J011A- 

JOITA- 	JEHICA 
Data- 2018.11.26 

JENICA 	41652 +0200 

/ 

Va solicitãm sa tranamiteti clarificârile sus menionate pana la data de 29.11.2018. Va rugàm sã ne confirmati primirea acestei solicithri, 
printr-un e-mail, la adresa cristina.jordache@adrse.ro . 

lntocmit, 

Expert 1 
Cristina FORIDACHE 

Ofiter SESC 

Semnatura: 

lordache Cristina 
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