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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Cererii de Finanţare “ Lucrari de interventie in vederea cresterii
performantei energetice a blocurilor de locuinte 3A Hașdeu, 3B Hașdeu şi Integral
1 din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima
formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr.
POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI – 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 A-Clădiri rezidenţiale

Pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, a fost lansat
apelul de propuneri de proiecte, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR)
2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI – 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 A-Clădiri rezidenţiale.
Prin acest program pot fi finanţate o serie de lucrări de intervenţie la blocurile de
locuinţe construite între anii 1950-1990, lucrări care să conducă la reducerea
consumurilor de energie pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi
menţinerii climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al
localităţilor.
Ca urmare a finalizării listei de proiecte finanţabile în cadrul apelului de proiecte
nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, precum şi a încadrării proiectului cod SMIS 121282,
cu titlu Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de
locuinte 3A Hasdeu, 3B Hasdeu şi Integral 1 din Municipiul Buzau, depus în cadrul
apelului nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI în alocarea respectivului apel, in vederea
demarării procedurii de precontractare.
In acest sens cererea de finanțare trebuie întocmită în conformitate cu ultima
formă a bugetului proiectului, rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, prevăzut în
anexa la proiectul de hotărâre.
Totodată ca anexe la cererile de finanţare trebuie depuse şi toate celelalte
documente necesare la etapa de contractare.
Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.
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