
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 	Din 	.4)  

Privind: Modificarea art.1 la HCL nr.107/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Creşterea eficientei energetice a clădirilor publice in Municipiul Tecuci —Serviciul 
Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi" cu privire la indicatorii 
economici. 

Iniţiator: Lucian-Grigore COSTIN , Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de inregistrare si data depunerii proiectului: 2692/14.01.02021 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit in şedinţă ORDINARĂ in data de 

401.2021; 
Având in vedere: 

• Referatul de aprobare al iniţiatorului, Triregistrat sub nr. 2693/14.01.2021; 
• Raportul de specialitate Intocmit de Biroul Fonioluri Euro ene — SSM, inregistrat sub nr.2694/14.01.2021; 
• Avizele emise de comisiile de specialitate 
• HCL nr. 107/19.06.2018 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul „Creşterea eficientei 

energetice a clădirilor publice in Municipiul Tecuci —Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, 
localitatea Tecuci, judeţul Galaţi", Devizul General actualizat, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre; 

• H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

• Prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul construcţiilor publice si a unor masuri 
fiscal-bugetare; 

• Art.44 alin.1 si art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare. 

• Adresa nr. 37480/DIP0R/29.12.2020, inregistrata la UAT Municipiul Tecuci cu nr.390 /05.01.2021, emisă de 
către ADRSE Braila, referitoare la conformitate PT, pentru proiectul cu titlul „Creşterea eficientei energetice a 
clădirilor publice in Municipiul Tecuci —Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, 
judeţul Galaţi", cod SMIS 118532. 

In baza prevederilor 
• Art. 129 alin.2 lit.b si alin. 4 lit.d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Art. 139 alin.3 lit.d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Art. 196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.l. Se aproba modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul „Creşterea eficientei energetice a clădirilor 
publice in Municipiul Tecuci —Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judeţul 
Galaţi", de la valoarea cumulată de 639.801,68 lei inclusiv TVA, la valoarea cumulată de 886.437,65 lei 
inclusiv TVA, conform Anexei nr. 1 - indicatori economici si Anexei 2 - Devizul general cumulat actualizat 
conform Proiectului tehnic nr. 243/2020 intocmit de SC KES Business SRL, ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 107/19.06.2018 rămân neschimbate. 
Art. 3. Cu data prezentei, orice prevedere contrara prezentei hotărâri se abrogă. 
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dus4 la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 5. Prezenta hotărare 	corn.unicată celor interesaţi prin grija Secretarului U.A.T. Municipiul Tecuci 
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	 Contrasemnează pentru legalitate 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL 
TECUCI PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 2693 /14.01.2021 

Privind: Modificarea art.1 la HCL nr. 107/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul ,,Creşterea eficientei energetice a clădirilor publice in Municipiui Tecuci 
—Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi cu privire la 

indicatorii economici. 

Obiectivul specific vizat al Axei prioritare 3, Prioritate de Investiţii 3.1,Operaţiunea B - Clădiri publice, este 

creşterea eficientei energetice in clădirile rezidenţiale, clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a 

celor care înregistrează  consumuri energetice mari. 

Proiectul propune implementarea masurilor de eficienta energetica in infrastructura publica a constructiei 

numita Serviciul Administrativ, clădire unde isi desfăsoara activitatea Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor al municipiului Tecuci, masuri ce vor conduce la imbunatatirea conditiilor pentru 

beneficiarii directi si indirecti prin imbunatatirea conditiilor de confort interior al cladirii, reducerea consumurilor 

energetice, reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera, conducând la utilizarea 

eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu Strategia Europa 2020. 

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major de gaze cu 

efect de sera. In UE, aprox. 40% din energie. este consumata in acest sector, o proportie insemnata de energie 

consumata in cladirile rezidentiale!publice este pentru incalzire. Din acest motiv, imbunatatirea eficientei 

energetice a cladirilor este un obiectiv important Ia nivelul politicilor UE. 

Infrastructura sistemului national de cladiri publice e compusa in cea mai mare parte din cladiri vechi, o buna 

parte din cladiri au fost construite inainte de anul 1970, asa cum este si clădirea care face obiectul prezentului 

proiect. Aceste cladiri au proprietati termice scazute care Ia momentul actual nu corespund din punctul de vedere aI 

protectiei termice (în certificatul de performanta energetica al clădirii nota energetica este de 77,6) 

Odata cu trecerea timpului s-a accelerat degradarea fizica a cladirii astfel ca este necesara reabilitarea termica a 

acesteia. 

Implementarea masurilor de eficienta energetica va duce la: 

• imbunatatirea condiţiilor de confort interior; 

• reducerea consumurilor energetice; 

• reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire si apa calda menajera, 

• reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie; 

• eficientizarea modului de desfăşurare a activitatilor prin crearea de condiţii optime; 

• creşterea gradului de implicaţie a populaţiei, conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie. 

Valoarea totala a obiectivului de investiţii Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 

Municipiul Tecuci - Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judeţul 

Galaţi, conform Devizului General actualizat din Documentaţia pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţie, este 



de 614.332,21 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 471.911,16 lei (inclusiv TVA) aprobata prin HCL nr. 
107/19.06.2018 

In urma elaborării proiectului tehnic nr. 243/2020 de către SC KES Business SRL valoarea totala a 
obiectivului de investiţii sus menţionat conform devizului general este 886.437,65 lei (inclusiv TVA) din care 
C+M este de 686.348,21 lei (inclusiv TVA). 

Avănd in vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărăre in forma propusă. 

PRIMAR 
Lucian-Grigore COSTIN 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE SSM 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 2694 din 14.01.2021 

Privind: Modificarea art.1 la HCL nr. 107/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice a clădirdor publice in Municipiul Tecuci 
—Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi" cu privire la 
indicatorii economici. 

Proiectul de hotăiire se incadrează in prevederile art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.d din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ. 

Proiectul propune implementarea masurilor de eficienta energetica in infrastructura publica a constructiei 

numita Serviciul Administrativ, clădire unde isi desfăsoara activitatea Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor al municipiului Tecuci, masuri ce vor conduce la imbunatatirea conditiilor pentru 

beneficiarii directi si indirecti prin imbunatatirea conditiilor de confort interior al cladirii, reducerea consumurilor 

energetice, reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera, conducând la utilizarea 

eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu Strategia Europa 2020. 

Cladirea face parte din categoria de cladiri ce au proprietati termice scazute si care la momentul actual nu 

corespund din punctul de vedere al protectiei termice (in certificatul de performanta energetica al clădirii nota 

energetica este de 77,6). 

Cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rs III si pana in acest moment nu s-au executat si nu se 
afla in curs de executie lucrari de interventie pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice. . 

Clădirea administrativa in care functioneaza Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al 
municipiului Tecuci este independenta structural, cu o suprafaţă utilă totală de 299,32 mp si o suprafata 
construita la sol de 371,00 mp. 

Pentru realizarea masurilor de crestere a eficientei energetice a cladirii Serviciul Administrativ se vor realiza 
lucrari de reabilitare termica a anvelopei acesteia prin urmatoarele lucrari de interventii: 

• izolarea termica a fatadei- parte opaca, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm; 
• izolarea termica a fatadei- parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei 
aferente accesului in cladirea publica, cu tamplarie termoizolanta,  dotata, dupa caz, cu dispozitive /fante/grile 
pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea condensului; 
• termoizolarea planseului se realizeaza cu sisteme compozite de termoizolare(vata mineral bazaltica) cu o 
grosime a termoizolatiei de 25 cm; 
• repararea acoperisului sarpanta, respectiv a a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la 
nivelul invelitorii sarpantei prin inlocuirea totala a elementelor degradate ale sarpantei, inlocuirea invelitorii cu 
tabla si dotarea cu accesorii de tip parazapezi, aerisiri, etc si refacerea sistemului de colectare si evacuare a 
apelor meteorice la nivelul invelitoarei sarpantei; 
• instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei o reprezinta achizitia unei centrale pe biomasa 
sub forma de peleti ( „combustibil curat" ) in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale 
si a emisiilor de gaze cu efect de sera; 
• repararea elementelor constructive a fatadelor; 
• refacerea finisajelor interioare in zona de interventie; 
• repararea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii; 
• crearea de facilitati in adaptarea infrastructurii pentru persoane cu dizabilitati (grup sanitar); 



• lucrari de recompartimentare interioara; 
• lucrari specifice necesare obtinerii avizului ISU prin realizarea de instalatii de detectie, semnalizare si 
avertizare incendiu, montare usi rezistente la foc. 

Valoarea totala a obiectivului de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 
Tecuci-Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr.1, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi", conform 
Devizului General actualizat din Documentatia pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţie, este de 614.332,11 lei 
(inclusiv TVA) din care C+M este de 471.911,16 lei (inclusiv TVA) aprobata prin HCL nr. 107/19.06.2018. 
In urma elaborării proiectului tehnic nr. 243/2020 de către SC KES Business SRL valoarea totala a obiectivului de 
investiţii sus menţionai conform devizului general este 886.437,65 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 
686.348,21 lei (inclusiv TVA). 

Avănd in vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului de proiect, considerăm ca proiectul de hotărăre 
indeplineşte condiţiile de legalitate pentru a fi adoptat. 

Şef Birou Fonduri Europene —SSM: 	 Manager proiect 
Constantin Rodica 	 Pop Ioan 



ANEXA nr. 1 la HCL nr. 	din 

Privind: Modificarea art. 1 la HCL nr. 107/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 
Tecuci — Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi" cu 
privire la indicatorii economici. 

INDICATORI ECONOMICI 

Valoarea totala a obiectivului de investiţii este de: 

• 886.437,65 lei inclusiv TVA 

• 686.348,21 C+M inclusiv TVA 

Sef Biroul Fonduri Europene SSM 	 Manager proiect 
Constantin Rodica 	 P943 Ioan 



0J3IECTIV: 

Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci- Serviciul Administrativ, str. Elena 
Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, iudetul Galati 

Proiectant: 
Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, 
CUI 34697191 

DEVIZUL GENERAL la PT 
	

Anexa Nr. 7 
al obiectivului de investiţii 

Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci- Serviciul Administrativ, str. Elena 
Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, judetul Galati 

Conform H.G. nr. 907 din 2016 

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fără 

TVA 
TVA Valoare cu TVA 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 , 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială 

0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 	-- - 	0,00 0,00 0,00 
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 

859,82 163,37 1.023,19 

3.3 Expertizare tehnică - 2015 500,00 120,00 620,00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 

600,00 139,00 739,00 

3.4.1 Audit energetic 600,00 139,00 739,00 
3.4.1.1 Audit energetic - 2015 500,00 120,00 620,00 

3.4.1.2 Audit energetic actualizare - 2020 100,00 19,00 119,00 

3.4.2 
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea 
lucrarilor - 2015 

0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 28.583,19 5.527,81 34.111,00 
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi deviz general 

900,00 216,00 1.116,00 

3.5.4 
Documentaţille tehnice necesareIn vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

200,00 48,00 248,00 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie - 2015 

1.200,00 240,00 1.440,00 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 26.283,19 5.023,81 31.307,00 

3.5.6.1 Proiect tehnic şi detalii de execuţie - 2015 3.000,00 600,00 3.600,00 
3.5.6.2 Proiect tehnic actualizare - 2020 23.283,19 4.423,81 27.707,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanţă 31.142,86 5.917,14 37.060,00 

3.7.1 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 18.142,86 3.447,14 21.590,00 

3.7.1.1 3.7.1.1 Servicii de consultanta depunerea cererii de finantare - 
2015 

1.142,86 217,14 1.360,00 

3.7.1.2 Servicii de consultanta in imolementarea oroiectului 17.000,00 3.230,00 20.230,00 



Intocmit 
o ,Tamas 

, 3.7.2 Auditul financiar 13.000,00 2.470,00 15.470,00 
3.8 Asistenţă tehnică 11.778,00 2.237,82 14.015,82 

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2.977,00 565,63 3.542,63 
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 2.977,00 565,63 3.542,63 

3.8.1.2 
pentru participarea proiectantului la fazele incluseln 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Statln Constructii 

0,00 0,00 0,00 

3,82 Dirigenţie de şantier 8.801,00 1.672,19 10.473,19 
Total capitol 3 73.463,87 14.105,14 87.569,01 
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 550.014,22 104.502,70 654.516,92 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 5.028,61 955,44 5.984,05 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montai 

31.658,00 6.015,02 37.673,02 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 586.700,83 111.473,16 698.173,99 
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 26.880,37 5.107,27 31.98,7 	.<1 . y 

5.1.1 
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 

21.720,37 4.126,87 25.847,24 

5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 5.160,00 980,40 6.140,40 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6.344,40 0,00 6.344,40 

5.2.1 
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2 
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

2.883,82 0,00 2.883,82 

5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului 1n amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 

576,76 0,00 576,76 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.883,82 0,00 2.883,82 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 

0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 44.002,56 8.360,49 52.363,05 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 8.403,00 1.596,57 9.99' 	7  

Total capitol 5 85.630,33 15.064,33 100.694,65 
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GENERAL 745.795,03 140.642,62 886.437,65 
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 576.763,20 109.585,01 686.348,21 

In preturi la data de 06.07.2020; 1 euro = 4,8365 lei 

Data 
06.07.2020 

Beneficiar/Investitor 
Municipiul Tecuci 
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