
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTÂRÂRE NR. 	 
DIN 	â7. 2021 

Privind: Modificarea art.1 la HCL nr.10/28.01.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 
Tecuci- Cladire Sala Popular,str. Republicii,nr.9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi" 

Iniţiator: Lucian-Grigore COSTIN , Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de inregistrare si data depunerii proiectului: j9 	/10. 08. 2021 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit in şedinţă 	 in data de: 
....041.2021; 
Având in vedere: 
- 	Referatul de aprobare al iniţiatorului, Inregistrat cu nr. 42167 /10.08.2021; 
- 	Raportul de specialitate Intocmit de manager prgiet, Ir}res.istrat sub nr. 42166 / 10.08.2021; 
- 	Avizele emise de comisiile de specialitate nr. 	 
- HCL nr. 109/19.06.2018 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul „Creşterea 
eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci-Cladire Sala Popular,str. 
Republicii,nr.9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi" ; 
- HCL nr.10 /28.01.2021 privind modificarea art.1 la HCL nr.109 /19,06,2018 de aprobare a 
indicatorilor economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
Municipiul Tecuci- Cladire Sala Popular,str. Republicii,nr.9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi" 

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; 

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

HOTĂ.RĂSTE: 
Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei 

energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci-Cladire Sala Popular,str. Republicii,nr.9, 
localitatea Tecuci, judeţul Galaţi, de la valoarea cumulată de 1.831.454,73 lei inclusiv TVA, la 
valoarea cumulată de 2.042.390,04 lei inclusiv TVA, conform Anexei nr.1- indicatori tehnico-
economici si Anexei 2 - Devizul general cumulat actualizat conform Proiectului tehnic nr. 202 
/2020 Intocmit de SC KES Business SRL, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 10 /28.01.2021 rămân neschimbate. 
Art. 3. Cu data prezentei, orice prevedere contrara prezentei hotărâri se abrogă. 
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

	

Iniţiator, 	 Avizat, 

	

Primar 	 Secretar General, 
Lucian-Qrigore COSTIN 	 Jr.George LuOţan BORŞAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 42167 /10.08.2021 

Privind: Modificarea art.1 la HCL nr.10/28.01.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 
Tecuci- Cladire Sala Popular,str. Republicii,nr.9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi" 

Obiectivul specific vizat al Axei prioritare 3, Prioritate de Investiţii 3.1,0peraţiunea B - Clădiri 
publice, este creşterea eficientei energetice in clădirile rezidenţiale, clădirile publice si sistemele de iluminat 
public, indeosebi a celor care inregistrează consumuri energetice mari. 

Proiectul propune implementarea masurilor de eficienta energetica in infrastructura publica a 
constructiei cladirii Sala Popular , conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate 
cu Strategia Europa 2020. Indicatorii economici existenţi la data actuală sunt aprobaţi prin HCL 10 / 
28.01.2021. Pentru obţinerea avizului ISU au fost necesare introducerea unor lucrări suplimentare ceea ce a 
impus necesitatea reactualizării devizului general al proiectului. 

Valoarea totala aprobată a obiectivului de investiţii " Creşterea eficienţei energetice a 

clădirilor publice din Municipiul Tecuci- Cladire Sala Popular,str Republicii,nr.9, localitatea 
Tecuci,jud. Galati", conform Devizului General actualizat din Documentaţia pentru Avizarea Lucrărilor 
de Intervenţie, este de 1.831.454,73 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 1.486.999,42 lei (inclusiv 
TVA). In urma elaborării proiectării lucrărilor pentru aviz ISU, parte integrantă din proiectul tehnic 
nr. 202 / 2020, proiectant SC KES Business SRL Bistriţa, valoarea totala a obiectivului de investiţii 

sus menţionat conform devizului general este 2.042.390,04 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 

1.622.132,11 lei (inclusiv TVA). 
Conform art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice se aprobă de către Consiliul Local. 
Luând in considerarea cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare privind modificarea 

HCL nr.10/28.01.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Cresterea 

eficienetei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Cladire Sala Popular,str. 
Republicii,nr.9,1ocalitatea Tecuci,judetul Galati", indeplineste conditiile de legalitate si 

oportunitate,fapt pentru care il supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local. 

PRIMAR 
Lucian-Grigore COSTIN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 42166 / 10 .08.2021 

Privind: Modificarea art.1 la HCL nr.10/28.01.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci-
Cladire Sala Popular,str. Republicii,nr.9, localitatea Tecuci, judetul Galati" 

Proiectul "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Cladire Sala 
Popular,str Republicii,nr.9,Tecuci,judetul Galati" face parte din Axa prioritare3, Prioritate de Investiţii 
3.1,0peraţiunea B - Clădiri publice, este creşterea eficientei energetice in clădirile rezidenţiale, clădirile 
publice si sistemele de iluminat public, cod SMIS 118531. 

Documentaţia tehnico-economică iniţială a proiectului a fost aprobată prin HCL nr. 196 / 
29.09.2017, devizul general al investiţiei suportând modificări ce au fost aprobate prin HCL nr. 10 / 
28.01.2021 şi anume : 

total general — 1.831.454,73 lei cu TVA, total din care 

C+M 	- 1.486.999,42 lei cu TVA 

Documentatia tehnico-economica pentru care s-a obţinut finanţarea din Axa prioritată 3, a avut 

la bază Certificatul de Urbanism nr. 359/30.09.2015. Noul Certificat de Urbanism nr. 399 / 26.06.2019, care 
s-a emis ca urmare a expirării certificatului iniţial, nu a ţinut cont de avizele din vechiul certificat şi nici de 
faptul că pentru acest obietiv s-a semnat contractul de finanţare lucrări prin POR, solicitând noi avize, 
securitate la incendiu şi sănătatea populaţiei. in aceste condiţii, pentru obţinerea avizului ISU Galaţi este 
necesar executarea unor lucrări suplimentare, montare instalaţie de drencere pe fatada Sălii Popular pentru 
asigurarea unei protecţii suplimentare si a clădirli alăturate Biblioteca "Stefan Peticr . Pentru funcţionarea 
acestei instalaţii este necesar montarea unui rezervor apă subteran de 25 mc şi un grup de pompare. Intrucât 
aceste lucrări sunt suplimentare investiţiei valoarea acestora va fi suportată din bugetul local al Municipiului 
Tecuci. Pe lângă creşterea valorii suportate de Consiliul Local Tecuci introducerea acestui aviz ISU a condus 
şi la o Intărziere în implementarea proiectului cu cel putin 8 luni de zile. 

Aşadar proiectul propune următoarele modificări : 

- din punct de vedere economic 

*valoarea construcţii instalaţii - iniţial — 1.449.488,37 lei cu TVA 

- propusă- 1.580.775,15 lei cu TVA 

*valoarea montaj utilaje echipamente : - iniţial — 11.663,81 lei cu TVA 

- propusă — 15.509,72 lei cu TVA 

* valoarea utilaje echipamente : 	- iniţial — 125.128,50 lei cu TVA 

- propusă -199.582 lei cu TVA 

* total deviz general: 
total deviz general iniţial — 1.831.454,73 lei cu TVA din care 



C+M 	 - 1.486.999,42 lei cu TVA 

total deviz general propus : - 2.042.390,04 lei cu TVA, total din care 

C+M 	- 1.622.132,11 lei cu TVA 

- din punct de vedere tehnic: 
Lucrări suplimentare pentru securitate la incendiu: 

*instalaţie de limitare si stingere a incendiilor cu drencere; 
*grup de pompare electric pompă active, pompă de rezervă şi pompă pilot inclusiv echipamentele aparatele 
de măsură conexe; 
*tablou electric; 
*conducte legătură; 
*rezervor apă subteran capacitate 25 mc. 

Valoarea finala a proiectului va fi stabilită 1n urma procedurii de achiziţiţie publică. 
Considerăm ca proiectul de hotărăre Indeplineşte condiţiile de legalitate pentru a fi adoptat. 

Manager de proiect, 
Daniel Cristi CHITU 



ANEXA nr. 1 Ia 
H.C.L. NR. 	DIN 

Privind: Modificarea art.1 la HCL nr.10/28.01.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirillor publice din Municipiul Tecuci-
Cladire Sala Popular,str. Republicii,nr.9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi" 

INDICATORI ECONOMICI: 

Valoarea totala a obiectivului de investiţii este de: 
• 2.042.390,04 lei( inclusiv TVA), total din care: 

• C + M = 1.622.132,11 lei (inclusiv TVA) 
Contribuţia proprie in cuantum de lei 960.145,67 lei (inclusiv TVA) 

reprezentând: 
* 938.059,05 lei (inclusiv TVA)- cheltuieli neeligibile proiect 
*22.086,62 lei (inclusiv TVA)- contribuţia de 2% din valoarea eligibila a proiectului reprezentând 

cofinanţarea proiectului. 
INDICATORI TEHNICI 
LUCRĂRI PSI — SUPLIMENTARE PROIECT 

-Instalaţie de limitare şi stingere a incendiilor DRENCERE 
*instalatie de perdele apă cu drencere 
*rezervor apă capacitate 25 mc 
*grup de pompare electric pompă active 4 kw, pompă de rezervă 4kw şi pompă pilot1,1 

kw 
*tablou electric de alimentare si control 
*aparate de măsură (manometre) 
* vas sub presiune cu membrană 
* clapetă de reţinere 
* traductor de presiune , refulare 
* senzor oprire la lipsă apă 
* conducte de legătura apă 

Manager de proiect 
Daniel Cristi CHITg 



OBIECTIV: 

Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci - Cladire sala popular 

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 - Cladire sala 
popular 

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 

CAPITOWL 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 0,06 

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 captol 1 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţil 
Total capitol 2 0,001 	0,001 	 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 

1.559,14 92,86 1.652,00 

3.3 Expertizare tehnică - 2015 720,00 172,80 892,80 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 1.780,00 374,20 2.154,20 

3.4.1 Audit energetic -2015 720,00 172,80 892,80 
3.4.2 Certificare energetica -2017 960,00 182,40 1.142,40'  

3.4.3 
Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor - 
2020 

100,00 
- 

19,00 119,00 

3.5 Proiectare 29.100,00 5.658,60 34.758,60 
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 - 2015 

1.152,00 276,48 1.428,48 
, 

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare In vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţillor  

1.288,00 259,12 1.547,12 

3.5.4.1 
Documentaţiiie tehnice necesare In vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor - 2015 

288,00 69,12 357,12 

3.5.4.2 
Documentaţiiie tehnice necesare In vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţillor - 2020 

1.000,00 190,00 1.190,00 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie - 2016 

576,00 115,20 
-; 

691,20 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 26.084,00 5.007,80 31.091,80 

3.5.6.1 Proiect tehnic şi detalii de execuţie - 2016 5.184,00 1.036,80 6.220,80 
3.5.6.2 Proiect tehnic actualizare - 2020 20.900,00 3.971,00 24.871,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanţă 34.142,86 6.487,14 40.630,06 

3.7.1 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 21.142,86 4.017,14 25.160,00 



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 implementarea proiectului 20.000,00 3.800,00 23.800,00 
3.7.2 Auditul financiar 13.000,00 2.470,00 15.470,00 

3.8 Asistenţă tehnică 25.800,00 4.902,00 30.702,00 
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 5.800,00 1.102,00 . 	6.902,00 

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrărilor - 2020 4.640,00 881,60 5.521,60 

3.8.1.2 
pentru participarea proiectantului la fazele incluse 'in 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat "in Constructii - 2020 

1.160,00 220,40 
_ 

1.380,40 

3.8.2 Dirigenţie de şantier 20.000,00 3.800,00 23.800,00 
Total capitol 3 93.102,00 17.687,60 110.789,60 
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investăţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 1.328.382,48 252.392,67 1.580.775,15 - 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 13.033,38 2.476,34 15.509,72 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montai 

167.800,00 31.882,00 199.682,00 

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 

1.795.966,87' Total capitol 4 1.509.215,86 286.751,01 
CAPITOLUL 5 Alte cheltuăeli , 

5.1 Organizare de şantier 30.750,37 5.842,57 36.592,94,  

25.847,24 5.1.1 
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 

21.720,37 4.126,87 

5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 9.030,00 1.715,70 10.745,70 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14.994,50 0,00 14.994,50 

5.2.1 
Comisioanele şi dobănzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2 
Cota aferentă ISC oentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

6.815,68 0,00 6.31.5,68 

5.2.3 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 

1.363,14 0,00 1.363,14 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6.815,68 0,00 6.815,68 

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 62.224,00 11.822,56 74.046,56 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 8.403,00 1.596,570 9.999,5 
Total capitol 5 116.371,87 19.261,70 135.633,57 
CAPITOLUL 6 Cheltuiell 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 1.718.689,73 323.700,31 2.042.390,04 
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1.363.136,23 258.995,88 1.622.132,11 

In preturi la data de 18.06.2021; 1 euro = 4,9250 lei 

 

Data 
18.06.2021 

  

Beneficiar/Investitor 
Municipiul Tecuci 

Intocmit 

    


