AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea HCL nr. 480/17.12.2018 privind aprobarea cererii
de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea
energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din
Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședința ordinară a lunii
iulie 2021, având în vedere:
Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23354/19.07.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23355/19.07.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu
modificarile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor,
republicată;
Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile HG 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 şi completările
ulterioare;
Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
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completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările
şi completările ulterioare;
Prevederile OUG nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor;
Instructiunea nr. 2/2018 a Președintelui ANAP, cu modificările şi
completările ulterioare;
Contractul de finantare nr. 5042/24.12.2019 incheiat intre Municipiul
Targoviste si Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
pentru proiectul ,,Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea
cladirilor rezidentiale din Municipiul Targoviste- pachetul I.1”;
Adresa nr. ADR SM 13074/08.07.2021;
Devizul general actualizat;
Prevederile HCL nr. 480/17.12.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și
a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea
și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”,
cu modificările și completările ulterioare;
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)
și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr.
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.I. Se aprobă modificarea art. 2 al HCL nr. 480/17.12.2018 privind
aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului
„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor
rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”, după cum urmează
„Art. 2.Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficientizarea energetică prin
reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul TârgoviștePachet I.1” în cuantum de 7.993.102,34 lei (inclusiv TVA), din care:
- valoare totala eligibilă 6.222.430,11 lei
- cofinantare de 2.488.972,04 lei
- valoare totală neeligibilă de 1.770.672,23 lei.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează
aplicabilitatea.
Art. III. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul
Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția
Economică si pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului
Târgoviste.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. D.I.
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis
prezentul proiect
Direcția Managementul Proiectelor
Direcția Economică
Biroul Contencios Juridic
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis
prezentul proiect
Comisia nr. 1
Comisia nr. 2
Comisia nr. 3
Comisia nr. 4
Comisia nr. 5

Termen limită depunere
raport de specialitate
23 iulie 2021
X
X
X

X

Nr…………./……………
APROBAT,
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Daniel – Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

Municipiul Targoviste in calitate de beneficiar a incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice,
Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational
Regional 2014-2020 contractul de finantare nr. 5042/24.12.2019 pentru proiectul ,,Eficientizarea
energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Municipiul Targoviste- pachetul
I.1’’ pentru 6 componente (blocurile de locuinte D1, D2, D3, D4 din B-dul Libertatii nr.1 si blocurile de
locuinte 5 sc. A si 5 sc. B din str. Ion Ghica nr.1) aflate in administrarea Asociatiilor de proprietari.
Cererea de finantare cu titlul „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor
rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I.1” pentru 6 componente: Bl. D1, D2, D3, D4, 5A, 5B a
fost inregistrata in sistemul informatic MySMIS la nr. 2466/23.02.2018 si a primit codul SMIS 120446.
Prin activitățile specifice propuse se urmareste creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale
din municipiul Targoviste, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate 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; Operaţiunea A- Clădiri
rezidenţiale
Întrucât depunerea ofertelor pentru executie lucrari în cadrul procedurii de achiziţie a fost realizată
(12.12.2018) anterior emiterii OUG 114/2018 (28.12.2018) prin care au fost realizate mai multe modificări
legislative care au condus, printre altele, la majorarea tarifului orar pentru manoperă în cadrul contractelor
de execuţie lucrări a fost necesară actualizarea valorilor contractelor de execuţie lucrări în raport cu
modificările legislative.
Astfel, conform prevederilor paragrafului I, pct. 15 din OUG nr. 43/2019 prin care au fost
modificate si completate prevedrile art. 71 alin (2) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, potrivit carora:
(2) În perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile,
sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.
si prevederilor din Instructiunea nr. 2/2018 a Presedintelui ANAP privind ajustarea pretului contractului
de achizitie publica, s-au impus modificarile necesare raportate la legislatia actuala, acestea fiind solicitate
de catre executantul lucrarilor de interventii in perioada de implementare a proiectului.
Instructiunea nr. 2/2018
Art. 6. - (1) În sensul art. 3, preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit
modificări, ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada de
îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime
ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului.
(2) Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială va fi realizată, pe perioada de
valabilitate a contractului, ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, indiferent de
durata de îndeplinire a acestuia.

Art. 6. - a fost modificat prin punctul 4. din Instrucţiuni nr. 1/2019 începând cu 17.04.2019.
Art. 7 -2) Vor fi asimilate situaţiilor imprevizibile, care determină actualizarea preţului contractului, fără
a se limita la, următoarele:
b) modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea
creşterii salariului minim;
Art. 8. - (2) În cazul în care decontarea într-un contract de achiziţie publică/acord-cadru se
realizează în baza unor articole comasate, în care preţul unitar include materialele, manopera, utilajul şi
transportul, actualizarea componentelor preţului se realizează în baza devizelor analitice, pe care le va
depune executantul, odată cu solicitarea de actualizare a preţurilor.
În aceste condiţii, ofertantul a revizuit oferta financiară majorând tariful orar al manoperei până la limita
minimă stabilită prin OUG 114/2018, respectiv a fost majorat tariful orar ofertat pentru manoperă de la
valoarea de 12,50 lei/oră la valoarea de 17,928 lei/oră.
Ca urmare a derulării Contractului de finanțare nr.5043/24.12.2019 privind implementarea
proiectului "Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din
Municipiul Târgovişte - Pachet I.1", cod SMIS 2014+ 120446, în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, în vederea derulării activităţilor în cadrul proiectului în condiţii optime este necesară
modificarea Bugetului proiectului în vederea realocării de cheltuieli între diferitele categorii de cheltuieli
eligibile ale proiectului. Economiile propuse în vederea realocării sunt rezultate în urma finalizării
procedurilor de achiziţie în cadrul proiectului.
In acest sens, Municipiul Targoviste a transmis in data de 31.05.2021 solicitarea pentru Act
aditional la contractul de finantare pentru modificarea bugetului proiectului. In data de 08.07.2021, ADR
Sud Muntenia a solicitat clarificari conform adresei nr. ADR SM 13074/08.07.2021 in sensul redepunerii
documentatiei transmise initial completata cu devizele actualizate in corespondenta cu fiecare
categorie/subcategorie bugetara.
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității modificării Hotărârii de Consiliu
Local nr. HCL nr. 480/17.12.2018 pentru aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului
„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul
Târgoviște- Pachet I.1”.
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Director Executiv Adjunct
Jr. Ciprian STANESCU

PRIMAR
jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea HCL nr. 480/17.12.2018 pentru aprobarea cererii de finantare si a
cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea
clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”
1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre
Municipiul Târgovişte – Primar jr. Daniel Cristian STAN
2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre
Viceprimar – jr. Catalin RADULESCU
3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre
Municipiul Targoviste in calitate de beneficiar a incheiat cu Ministerul Lucrarilor
Publice, Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020 contractul de finantare nr. 5042/24.12.2019 pentru proiectul
,,Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Municipiul
Targoviste- pachetul I.1’’ pentru 6 componente (blocurile de locuinte D1, D2, D3, D4 din B-dul
Libertatii nr.1 si blocurile de locuinte 5 sc. A si 5 sc. B din str. Ion Ghica nr.1) aflate in
administrarea Asociatiilor de proprietari.
Cererea de finantare cu titlul „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea
clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I.1” pentru 6 componente: Bl. D1, D2,
D3, D4, 5A, 5B a fost inregistrata in sistemul informatic MySMIS la nr. 2466/23.02.2018 si a
primit codul SMIS 120446.
Prin activitățile specifice propuse se urmareste creşterea eficienţei energetice a clădirilor
rezidenţiale din municipiul Targoviste, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate 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; Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale.
Obiectivul general al POR 2014 - 2020 il constituie cresterea competitivitatii economice si
imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii
mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare
sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul
lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.
4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare

În ultimii ani, situatia socio-economica a municipiului Târgoviste a cunoscut transformari
importante. În ceea ce priveste sectorul rezidential si cladirile publice, la nivelul municipiului
exista un numar de 1359 cladiri rezidentiale, cu o suprafata construita 372.118 mp si suprafata
desfasurata 2.440.473 mp. Numarul cladirilor rezidentiale nereabilitate din Municipiul Târgoviste
este de 1.312, acestea având o suprafata construita de 358.145 mp si suprafata desfasurata de
2.323.538 mp.
Prin implementarea proiectului, UAT Municipiul Târgoviste va eficientiza si reabilita
blocurile de locuinte care fac parte din cererea de finantare, respectiv Componenta 1: Bloc D1, Bdul Libertatii nr. 1, Componenta 2: Bloc D2, B-dul Libertatii nr. 1, Componenta 3: Bloc D3, Bdul Libertatii nr. 1, Componenta 4: Bloc D4, B-dul Libertatii nr. 1, Componenta 5: Blocul 5A, Str.
Ion Ghica, nr. 1 si Componenta 6: Blocul 5B, Str. Ion Ghica, nr. 1.
În prezent, aceste blocuri, dupa darea lor în folosinta au beneficiat de mai multe interventii
executate fara documentatii tehnice aprobate, respectiv au fost efectuate lucrari neautorizate de
reabilitare termica. Aceste cladiri rezidentiale nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri
publice. Toate blocurile au un nivel scazut al eficientei energetice si au nevoie dupa caz, de lucrari
de reabilitare termica a anvelopei: izolarea termica a fatadei - parte opaca, izolarea termica a
fatadei-parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, izolarea termica a soclului si a planseului peste
subsol, sisteme alternative de producere a energiei. De asemenea, sunt necesare lucrari conexe
lucrarilor de baza cum ar fi: demontare/remontare instalatii si echipamente montate aparent pe
fatade si terasa blocului, repararea trotuarelor, lucrari de refacere a circuitelor electrice la partile
comune, repararea elementelor de constructie ale fatadei, repararea acoperisului, înlocuirea
colectoarelor de canalizare menajera din subsolul blocului de locuinte pâna la caminul de
bransament si înlocuirea completa a distributiei de apa potabila din subsol (dupa caz). Pentru
solutionarea problemelor mentionate, autoritatile administratiei publice locale au realizat studii si
analize specifice ce stau la baza documentelor programatice adoptate pana in prezent (ex.SIDU,
PAED) si in urma carora au fost identificate potentiale surse de finantare.
Întrucât depunerea ofertelor pentru executie lucrari în cadrul procedurii de achiziţie a fost
realizată (12.12.2018) anterior emiterii OUG 114/2018 (28.12.2018) prin care au fost realizate mai
multe modificări legislative care au condus, printre altele, la majorarea tarifului orar pentru
manoperă în cadrul contractelor de execuţie lucrări a fost necesară actualizarea valorilor
contractelor de execuţie lucrări în raport cu modificările legislative.
Astfel, conform prevederilor paragrafului I, pct. 15 din OUG nr. 43/2019 prin care au fost
modificate si completate prevedrile art. 71 alin (2) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, potrivit carora:
(2) În perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor,
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a
include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de
167,333 ore pe lună.
si prevederilor din Instructiunea nr. 2/2018 a Presedintelui ANAP privind ajustarea pretului
contractului de achizitie publica, s-au impus modificarile necesare raportate la legislatia actuala,
acestea fiind solicitate de catre executantul lucrarilor de interventii in perioada de implementare a
proiectului.
Instructiunea nr. 2/2018

Art. 6. - (1) În sensul art. 3, preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au
suferit modificări, ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând
pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează
interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei
sau a încheierii contractului.
(2) Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială va fi realizată, pe perioada
de valabilitate a contractului, ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile,
indiferent de durata de îndeplinire a acestuia.
Art. 6. - a fost modificat prin punctul 4. din Instrucţiuni nr. 1/2019 începând cu 17.04.2019.
Art. 7 -2) Vor fi asimilate situaţiilor imprevizibile, care determină actualizarea preţului
contractului, fără a se limita la, următoarele:
b) modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru
acoperirea creşterii salariului minim;
Art. 8. - (2) În cazul în care decontarea într-un contract de achiziţie publică/acord-cadru
se realizează în baza unor articole comasate, în care preţul unitar include materialele, manopera,
utilajul şi transportul, actualizarea componentelor preţului se realizează în baza devizelor
analitice, pe care le va depune executantul, odată cu solicitarea de actualizare a preţurilor.
În aceste condiţii, ofertantul a revizuit oferta financiară majorând tariful orar al manoperei
până la limita minimă stabilită prin OUG 114/2018, respectiv a fost majorat tariful orar ofertat
pentru manoperă de la valoarea de 12,50 lei/oră la valoarea de 17,928 lei/oră.
Ca urmare a derulării Contractului de finanțare nr.5043/24.12.2019 privind implementarea
proiectului "Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale
din Municipiul Târgovişte - Pachet I.1", cod SMIS 2014+ 120446, în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, în vederea derulării activităţilor în cadrul proiectului în condiţii
optime este necesară modificarea Bugetului proiectului în vederea realocării de cheltuieli între
diferitele categorii de cheltuieli eligibile ale proiectului. Economiile propuse în vederea realocării
sunt rezultate în urma finalizării procedurilor de achiziţie în cadrul proiectului.
In acest sens, Municipiul Targoviste a transmis in data de 31.05.2021 solicitarea pentru
Act aditional la contractul de finantare pentru modificarea bugetului proiectului. In data de
08.07.2021, ADR Sud Muntenia a solicitat clarificari conform adresei nr. ADR SM
13074/08.07.2021 in sensul redepunerii documentatiei transmise initial completata cu devizele
actualizate in corespondenta cu fiecare categorie/subcategorie bugetara.
In consecinta, pentru implementarea proiectului „Eficientizarea energetică prin
reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1” se
impune modificarea valorii totale a acestui proiect in urma ultimelor modificari legislative, în urma
finalizării procedurilor de achiziţie în cadrul proiectului si în vederea realocării de cheltuieli între
diferitele categorii de cheltuieli eligibile ale proiectului.
5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre
•
•

Devizele generale actualizate;
Adresa nr. ADR SM 13074/08.07.2021.

6. Baza legală a proiectului de hotărâre
•
•
•

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice
Instructiunea nr. 2/2018 a Presedintelui ANAP
OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene

•

Contractul de finantare nr. 5042/24.12.2019 incheiat intre Municipiul Targoviste si
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei pentru proiectul
,,Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din
Municipiul Targoviste- pachetul I.1’’

•

HG nr. 85/2008 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate
din fonduri publice
OUG nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc
stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor

•
•

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

•

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile ulterioare;

•

Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare prin care precizeaza la alin. (4) “Ordonatorii
principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui
obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de
competenţa de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această
operaţiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.”;

•

Legea 98/2016 privind achizitiile publice

•

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din
02.06.2016

7. Propunerea compartimentului de specialitate
Se propune modificarea art. 2 din HCL nr. 480/17.12.2018 care va avea urmatorul continut:
ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului titlul „Eficientizarea energetică prin reabilitarea
și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1” în cuantum de
7.993.102,34 lei (inclusiv TVA), din care:
- valoare totala eligibilă 6.222.430,11 lei
- cofinantare de 2.488.972,04 lei
- valoare totală neeligibilă de 1.770.672,23 lei.

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare
•
•

asigurarea unui cadru optim de desfăşurare a activităţii;
desfăşurarea activităţii într-o locaţie care să corespundă exigenţelor, standardelor şi
reglementărilor în vigoare şi care să contribuie la alinierea standardelor Comunităţii
Europene.

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre
•

Buget local si POR 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 A- Clădiri
rezidențiale

10. Semnatura iniţiatorilor
VICEPRIMAR
jr. Catalin RADULESCU
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RESPONSABIL ECONOMIC
ec. Daniela DUMITRU

BIROUL CONTENCIOS JURIDIC
jr. Gabriela BRESCAN

RESPONSABIL TEHNIC PROIECT
ing. Gabriel VASILACHE

