
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  proiectelor  tehnice și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții 
”Reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Buzău, în 

cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de 
proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 
Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale” 

 
      

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
extraordinară; 
         Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul 323/CLM/08.11.2016 prin care se propune aprobarea   proiectelor 
tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
publice ”Reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Buzău, 
în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de 
proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 
Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale”; 
        - raportul Serviciului Elaborare, Implementare și Dezvoltare Proiecte și 
avizele Comisiei pentru Patrimoniu și activități economico-finaciare și a 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecția mediului și turism 
         - prevederile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2009 
privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată 
prin Legea nr.158/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

-cerințele Ghidului solicitantului. 
          În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 
115, alin (1), lit. b) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 

          Art.1. – Se aprobă proiectele tehnice și indicatorii tehnico- economici 
aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitarea energetică a blocurilor de 



locuințe din Municipiul Buzău, în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 
3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale”, prevăzuți  în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre se va face prin cofinanțare cu fonduri structurale în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. 
POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-Clădiri 
rezidenţiale”, fonduri din bugetul de stat, bugetul local și contribuția asociațiilor 
de proprietari în cotele prevăzute de ghidul solicitantului. 

   Art.3.–Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Elaborare, Dezvoltare și Implementare Proiecte,   Serviciului Buget Finante și 
Serviciului Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

 
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 
consilier Constantin Florescu 

 
 
 
 
 
 

                                         CONTRASEMNEAZĂ: 
     INSPECTOR 

CU ATRIBUŢII DELEGATE 
            DE SECRETAR, 
              George Sava 

 
 
 
 
 

 
 
Buzău, 14 noiembrie 2016 
Nr.219 
      
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 14 noiembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 
voturi pentru, -  abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 
21 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 



 
                             

                             
                                        ANEXĂ  

la Hotărârea nr.  219 din data de 14.11.2016     
                                                                                  a Consilului Local al Municipiului Buzău  

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adresa 

 
 

BLOCUL 

Valoare 
totală  

(Lei inclusiv 
TVA) 

 
Din care 
C+M+E 
inclusiv 

diverse si 
neprevazute 

(Lei) 

 
Durata 

execuţiei 
(luni) 

 
Valoarea economiei 

anuale de energie pentru 
incalzire dupa realizarea 

lucrarilor  

B-dul Unirii Bl. 12E 709.830,25 673.106,33 12 74.40% 171,69/kWh/m2an 

B-dul 
Unirii/Episcopiei 

 

Bl. C2 4.045.177,50 3.908.338,67 12 74.56% 181,31/kWh/m2an 

Str.Pietroasele Bl. C5 529.129,09 497.330,65 12 72.73% 156.69/kWh/m2an 

Aleea 
Industriei, Nr.1 

Bl. 1 
 

514.976,59 482.628,82 12 64.21% 114,58/kWh/m2an 

Aleea 
Industriei, nr.1-

3 

Bl. 
GEROM 

2 

558.674,68 524.946,86 12 67.91% 132,39/kWh/m2an 

Str.D.Filipescu Bl. 4B 438.379,74 408.369,37 12 75.74% 194,03/kWh/m2an 


