ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi
obiectivului de investiţii ”Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe 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 tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub numărul
313/CLM/19.06.2017 prin care se propune aprobarea proiectelor tehnice şi a indicatorilor
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii publice ”Reabilitarea energetică a
blocurilor de locuinţe 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
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1
Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”;
- raportul nr. 16453/19.06.2017 al Serviciului Elaborare, Implementare şi Dezvoltare
Proiecte;
- avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi tehnico – financiare a Consiliului Local
al Municipiului Buzău;
- prevederile art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată prin Legea
nr.158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresele Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud- Est nr.151 şi 152/12.06.2017
privind finalizarea evaluării tehnice şi financiare;
- în baza prevederilor din Codul fiscal (Legea 227/2015, art.291) urmare a modificării
cotei standard de taxă pe valoare adaugată (TVA) de la 20% la 19%, începând cu
01.01.201,
-cerinţele Ghidului solicitantului;
În conformitate cu prevederile art.44 alin. (1) şi art.45 alin. (1) din Legea privind
finanţele publice locale nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 115, alin (1), lit.
b) şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă documentaţiile tehnice şi indicatorii tehnico- economici aferenţi
obiectivului de investiţii ”Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe 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 tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”, prevăzuţi
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre se
va face prin cofinanţare 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
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1
Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”, fonduri din bugetul de stat, bugetul local şi contribuţia
asociaţiilor de proprietari în cotele prevăzute de ghidul solicitantului.
Art.3. -Hotărârea Consiliului Local nr. 219/14.11.2016 îşi încetează efectele cu data
prezentei hotărâri.
Art.4. –Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare şi
Implementare Proiecte,
Serviciului Buget Finante şi Serviciului Financiar-Contabil, va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Laurenţiu Cristian Ţepeluş

CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Roxelana Radu

Buzau, 30.06.2017
Nr.184

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa
din data de 30.06.2017, 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 22
voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi
22 consilieri prezenţi la şedinţă.

ANEXA
la Hotararea nr. 184 din data de 30.06.2017
a Consilului Local al Municipiului Buzau

Adresa

BLOCUL

B-dul Unirii
B-dul
Unirii/Episcopiei

Bl. 12E
Bl. C2

Str.Pietroasele
Aleea
Industriei, nr.13
Str.D.Filipescu

Bl. C5
Bl.
GEROM
2
Bl. 4B
str.D.
Filipescu

Valoare
totală
(Lei inclusiv
TVA)

Din care
Durata
C+M+E
execuţiei
inclusiv
(luni)
diverse si
neprevazute
(Lei)
703,130.46
667,497.11
12
12

4,010,885.38 3,875,769.17
523,929.58
493,186.23

553,231.20

433,930.62

Valoarea economiei
anuale de energie pentru
incalzire dupa realizarea
lucrarilor

74.40%
74.56%

171,69/kWh/m2an
181,31/kWh/m2an

12
12

72.73%
67.91%

156.69/kWh/m2an
132,39/kWh/m2an

12

75.74%

194,03/kWh/m2an

520,572.31

404,966.29

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Laurenţiu Cristian Ţepeluş

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Roxelana Radu

