
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect de Parteneriat pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri 

publice SCOALA GIMNAZIALA NR.11 - CORP C1, în cadrul Programului Operaţional 
Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI 

POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B - Clădiri publice 

      
        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
         Având în vedere: 
         - expunerea de motive a Primarului Municipiului Buzău, înregistrată sub numărul 
164/CLM/10.05.2018 prin care se propune aprobarea Proiectului, a cheltuielilor legate 
de proiect pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei 
energetice clădiri publice ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11- CORP C1, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte 
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 
Operaţiunea B - Clădiri publice; 
          - raportul Serviciului Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr.14.042/10.05.2018;  

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
         - prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
         - cerinţele Ghidului solicitantului; 
         - Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă 2015-2020 al municipiului Buzău şi 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Buzău 2016-2023; 
        - Avizul favorabil al Ministrului Educaţiei Naţionale privind oportunitatea investiţiei 
nr. 194/13.09.2017 
          În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), d) şi e) şi alin. (4), lit. f), alin. (6) lit. a), pct. 1 şi 9, 
art. (7), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. - Se aprobă Proiectul „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice 
clădiri publice ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 – CORP C1 în vederea finanţării acestuia 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de 
investiţii 3.1, operaţiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI şi 
POR/2016/3/3.1/b/1/BI. 

Art.2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea în vederea creşterii 
eficienţei energetice clădiri publice ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 – CORP C1 în 
cuantum de 5.502.074,51 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. - Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Municipiul Buzău, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia 
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 67.096,01 inclusiv TVA, 



reprezentând cofinanţarea proiectului „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei 
energetice clădiri publice - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 – CORP C1. 

Art.4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri 
publice - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 – CORP C1,  pentru implementarea proiectului 
în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Buzău. 

Art.5.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.6. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău - Constantin Toma să 
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul 
Buzău şi al Partenerului. 

Art. 7 – Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 294 /2017 de aprobare a 
Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea în vederea creșterii eficienței energetice clădiri publice SCOALA 
GIMNAZIALA NR.11 - CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ȘI 
POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B - Clădiri publice. 

Art.8. – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare şi 
Implementare Proiecte, Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice precum și Direcția Finanțe 
Publice Locale, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier George Aurelian Vlad  

 
 
 

 
 
 

                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                            Eduard Pistol 
 
 
 
Buzău, 18 mai 2018   
Nr. 124 
 
     
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 18 mai 2018 cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. f) 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. 
 

 
 
 
 



 
 

 ROMÂNIA  
        JUDEŢUL BUZĂU  
     MUNICIPIUL BUZĂU 
           - P R I M A R -  
  Nr. 164 /CLM/10.05.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect 
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice 

clădiri publice ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11- CORP C1, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 

REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B - 

Clădiri publice 
 

Având în vedere prevederile legale în vigoare, documentele strategice relevante 
aprobate de Consiliul Local al Municipiului Buzău, Planul de Acţiune pentru Energie 
Durabilă 2015-2020 al municipiului Buzău şi Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 
municipiului Buzău 2016-2023, cât şi obligaţiile României, privitor la asigurarea energiei 
termice din resurse sustenabile şi asigurarea unui sistem integrat prin care consumul de 
energie specific clădirilor publice şi locuinţelor să se reducă la minim posibil, este 
necesară implementarea unor proiecte de reabilitatere în vederea creşterii eficienţei 
energetice a clădirilor publice. 

„Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice - ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ NR. 11 – CORP C1, în urma expertizelor, analizelor privind consumurile 
specific actuale şi auditului energetic este necesară pentru creşterea confortului din 
mediul educaţional, pentru crearea condiţiilor optime de desfăşurare al procesului 
educativ cât şi de scădere consumurilor şi a emisiilor de CO2.  

Pentru finanţarea lucrărilor de realizare a obiectivului se doreşte depunerea unei 
cereri de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de 
proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - 
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiţii 3.1 Operaţiunea B - Clădiri publice”.  

Pe perioada de evaluare tehnică şi financiară, valoarea eligibilă a proiectului s-a 
diminuat cu suma de 209.923,70 inclusiv TVA, reprezentând depăşirea pragului valoric 
la capitolul III cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică. În acest fel s-a diminuat 
icontribuţia proprie de 2% în sumă de 4198,48 lei. 
 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE Valoare (Lei) % 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din 
care : 

5.502.074,51   

a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 2.147.273,93   

b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 3.354.800,58 100,00% 

II Contribuţia proprie, din care : 2.214.369,94   

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, 
inclusiv TVA aferent 

67.096,01 2,00% 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 
inclusiv TVA aferent 

2.147.273,93   

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 

3.287.704,57 98,00% 



 
 
Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat de 

aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri - ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 11 CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul 
de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 
- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiţii 3.1 Operaţiunea B - Clădiri publice cu rugămintea de a fi adoptat în forma 
prezentată. 

 
 

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

SERVICIUL DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 
        NR.14.042/10.05.2018 

 
 

R A P O R T  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect 
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice 
clădiri publice ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 - CORP C1, în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 
REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B - 

Clădiri publice 
 

 
Municipiul Buzău a aderat la Convenţia Primarilor privind Energia şi Clima în anul 

2016 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016. Convenţia Primarilor reprezintă 
principala mişcare europeană în care sunt implicate autorităţile locale şi regionale care 
se angajează în mod voluntar pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor 
de energie regenerabilă în teritoriile pe care le administrează. Prin angajamentul lor, 
semnatarii Convenţiei îşi propun atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii Europene de 
reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020. 

În anul 2016 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2016 se aproba Planul de 
Acţiune pentru Energia Durabilă 2015-2020. Planului de Acţiune pentru Energie 
Durabilă pune în aplicare măsuri de eficienţă energetică, proiecte privind energia 
regenerabilă şi alte acţiuni în materie de energie, în diverse domenii de activitate ale 
autorităţilor locale.  

Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă pune în aplicare programe şi acţiuni 
destinate să economisească energia în clădiri; pune în aplicare măsurile de reducere a 
consumurilor de energie şi sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice; oferă un plan 
energetic local coerent, susţinut financiar şi politic de comunitatea locală si sta la baza 
prioritizării acţiunilor şi proiectelor pentru alocarea resurselor financiare în atingerea 
obiectivelor stabilite. 

Finanţarea reabilitării termice pentru clădirilor publice se realizează prin 
Programul Operaţional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 - Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri publice. 

  În vederea atingerii obiectivelor asumate prin documentele programatice Planul 
de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Buzău cât şi Strategia Integrata de 
Dezvoltare Urbană 2016-2023,  UAT Municipiul Buzău doreşte realizarea obiectivul de 
investiţii REABILITAREA ÎN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE 
CLĂDIRI PUBLICE –  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11- CORP C1. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE Valoare (Lei) % 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din 
care : 

5.502.074,51   

a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 2.147.273,93  

b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 3.354.800,58 100,00% 

II Contribuţia proprie, din care : 2.214.369,94   

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, 
inclusiv TVA aferent 

67.096,01 2,00% 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 
inclusiv TVA aferent 

2.147.273,93   

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 

3.287.704,57 98,00% 

 
Ţinând cont de competenţele de aprobare ale consiliilor locale s-a întocmit 

alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 
 
 
 

Serv. Dezvoltare şi Implementare Proiecte, 
cons. Luminiţa Colţeanu 

 
 
 

 


