ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 30.09.2021
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A
PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE
ÎN CADRUL PROIECTULUI:
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA
INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL
ROMAN - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL
ROMAN”
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a
energiei în clădiri publice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Analizând referatul de aprobare nr. 72226 din 22.09.2021 înaintat de către
domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 72377 din 23.09.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor;
Văzând avizul de legalitate nr. __ din __.09.2021 al Secretarului general al
municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.09.2021 al Comisiei pentru buget
- finanţe, precum şi avizul favorabil nr. __ din _.09.2021 al Comisiei juridice.
Având în vedere Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea
inteligentă a energiei în clădiri publice,
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată,
În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale
art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administarativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă participarea la Programul privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program cu finanțare
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al Agenției Fondului pentru Mediu, care are ca scop creșterea eficienței energetice a
clădirilor publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră, prin reducerea consumului anual de energie primară și promovarea
utilizării surselor regenerabile de energie;
ART. 2. Se aprobă proiectul: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI
GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE
DIN MUNICIPIUL ROMAN - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR.1, MUNICIPIUL ROMAN”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul
privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri
publice;
ART. 3. Se aprobă documentaţia tehnico - economică şi indicatorii tehnico economici pentru obiectivul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI
GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE
DIN MUNICIPIUL ROMAN - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR.1, MUNICIPIUL ROMAN” – Anexa nr.1;
ART. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN
CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN - GRADINIȚA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL ROMAN”, în cuantum de
7.689.569,73 lei (inclusiv T.V.A.), conform Devizului general – Anexa nr.2;
ART. 5. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii în proiect a
Municipiului Roman, reprezentând 10% din valoarea eligibilă a proiectului
„CREȘTEREA
EFICIENȚEI
ENERGETICE
ȘI
GESTIONAREA
INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL
ROMAN - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL
ROMAN”, în cuantum de 551.589,80 lei ;
ART. 6. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „CREȘTEREA
EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A
ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL ROMAN”,
din bugetul local, în cuantum de 2.173.671,72 lei ;
ART. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale;
ART. 8. Se împuterniceşte domnul Leonard ACHIRILOAEI, Primarul
Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul
de finanţare în numele Municipiului Roman;
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ART. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L.
al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei
Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.
ART. 10. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman
în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:
- Primarului Leonard Achiriloaei al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
- Agenţiei Fondului pentru Mediu;
- Direcției tehnice și de investiții - Municipiul Roman;
- Direcţiei Economice - Municipiul Roman;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Ionuț-Liviu CIOCOIU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Anexa nr. 1 al H.C.L. nr. ___ din 30.09.2021
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI
„Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile
publice din municipiul roman - Grădinița cu program prelungit nr.1,
Municipiul Roman”

1) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții,
exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj
(C+M), în conformitate cu devizul general
VALOARE

VALOARE

(FARA TVA)

(INCLUSIV TVA)

ELIGIBIL

TOTAL GENERAL

4.635.208,41

5.515.898,01

C+M

3.241.539,95

3.857.432,54

NEELIGIBIL

TOTAL GENERAL

1.835.150,50

2.173.671,72

C+M

1.618.446,04

1.925.950,79

TOTAL

TOTAL GENERAL

6.470.358,91

7.689.569,73

C+M

4.859.985,99

5.783.383,33

2) Indicatori de proiect estimați pentru obiectivul considerat în cadrul Programului
privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri
publice
a. Reducerea consumului anual de energie
Inițial

Suprafața utilă (m2)
Consum total de energie finala
(kWh/an)
Consum total de energie primară
(kWh/an)

Final

1377.11 1401.87
524442.35 139968.928
623889.56

195255.95

Economie
de energie

-

Reducere
procentuala
consum
energie (%)
-

384473.424 73.31
428633.61

68.70

b. Reducerea anuala estimată a cantității gazelor cu efect de seră (echiv. tone CO2)
initial
final
Economie emisii
Reducere
CO2
procentuala emisii
CO2 (%)
Emisii CO2 (tone/an)

129.058

24.419366

104.638746

c. Utilizarea energiilor din surse regenerabile în cadrul soluției propuse
Utilizarea energiilor regenerabile in cadrul
Consum de energie
solutiei recomandate
din sursa
neregenerabila
TOTAL

81.08

Consum de energie
din sursa
regenerabila

36858.015

103110.914

26.33

73.67

Procent din consumulul total de energie (%)

3) Durata totală de realizare a proiectului: 24 luni
4) Valoarea totală a investiției este de 7.689.569,73 lei din care eligibil
5.515.898,01 lei.
Finanțarea investiției:
a) 4.964.308,21 lei reprezentând 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu
b) 2.725.261,52 lei din bugetul local al Municipiului Roman, reprezentând:
- 551.589,80 lei, adică 10% din totalul cheltuielilor eligibile,
- 2.173.671,72 lei, cheltuieli neeligibile.

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 194 din 30.09.2021

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 72226 din 22.09.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului:
„Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în
clădirile publice din Municipiul Roman - Grădinița cu program prelungit
nr. 1, Municipiul Roman”
Având în vedere solicitarea de includere în Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
pentru obiectul de investiție „Creșterea eficienței energetice și gestionarea
inteligentă a energiei în clădirile publice din Municipiul Roman - Grădinița
cu program prelungit nr.1, Municipiul Roman”, propun prezentul proiect de
hotărâre.
Există oportunitatea finanțării acestei investiții prin intermediul Agenției
Fondului de Mediu. S-au întocmit în acest sens documentațiile necesare pentru
finanțarea obiectivului.
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă
a energiei în clădiri publice are ca scop creșterea eficienței energetice a clădirilor
publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, prin reducerea consumului anual de energie primară și promovarea
utilizării surselor regenerabile de energie.
Prin reabilitarea termo-energetică a clădirii se urmărește și crearea
condițiilor adecvate și moderne pentru studiu, creșterea nivelului de educație și
cultură, îmbunătățirea calității actului de predare.
În cadrul investiției, Municipiul Roman are obligația asigurării finanțării
cheltuielilor neeligibile, precum și 10% din cheltuielile eligibile, 90% din
cheltuielile eligibile ale proiectului fiind finanțate din bugetul Administrației
Fondului pentru Mediu.
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis
către Direcția tehnică și de investiții - Serviciul Managementul Proiectelor în
vederea întocmirii raportului de specialitate.
Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
Emitent: D.T.I. - Serviciul Managementul Proiectelor
Nr. 72377 din 23.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice și a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului:
„Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în
clădirile publice din Municipiul Roman - Grădinița cu program prelungit
nr.1, Municipiul Roman”

Analizând referatul de aprobare a domnului Primar Leonard
ACHIRILOAEI, înregistrat cu nr. 72226 din 22.09.2021 prin care se propune
aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici,
a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului „Creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
din Municipiul Roman - Grădinița cu program prelungit nr.1, Municipiul
Roman” facem următoarele precizări:
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă
a energiei în clădiri publice are ca scop creșterea eficienței energetice a clădirilor
publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, prin reducerea consumului anual de energie primară și promovarea
utilizării surselor regenerabile de energie.
Prin realizarea investiției „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE
PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN - GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 1 ROMAN” se urmărește atingerea următoarelor obiective
de natură tehnică:
• Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre
și uși, planșeu peste ultimul nivel), a șarpantelor și învelitorilor; precum și a
altor elemente de anvelopă care închid spațiul climatizat al clădirii;
• Introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru
prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei

calde de consum, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de
ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă,
precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente.
• Utilizarea surselor regenerabile de energie;
• Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop
îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie
(de exemplu, achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor
inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru
asigurarea condițiilor de confort interior)
• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie
led, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;
• Optimizarea calității aerului interior prin ventilație mecanică cu unități
individuale sau centralizată, după caz, cu recuperare de energie termică
pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt și a nivelului de umiditate, care
să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spațiile în care își desfășoară
activitatea.
De asemenea, prin reabilitarea termo-energetică a clădirii se umărește:
- Crearea condițiilor adecvate și moderne pentru studiu și activități
întreprinse între elevi;
- Creșterea nivelului de educație și cultură în rândul elevilor și în
comunitate;
- Îmbunătățirea calității actului de predare;
- Creșterea nivelului de concentrare și atenție în rândul elevilor;
- Un exemplu pozitiv pentru alte unități de învățământ.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:
1) Valoarea totală a investiției este 7.689.569,73 lei, din care eligibil
5.515.898,01 lei.
2) Durata totală de realizare a proiectului: 24 luni
3) Finanțatrea investiției:
a) 4.964.308.21 lei reprezentând 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu,
b) 2.725.261,52 lei din bugetul local al Municipiului Roman, reprezentând:
- 551.589,80 lei, adică 10% din totalul cheltuielilor eligibile
- 2.173.671,72 lei, cheltuieli neeligibile.
Drept urmare proiectul de hotărâre propus este legal şi oportun şi
recomandăm aprobarea lui.

Director executiv D.T.I.,
Ovidiu BOJESCU

