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HOTĂRÂREA  NR.  79  / 2021 

privind aprobarea demarării investiției ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A 
CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE DUMITRU GAFTON CORP B, COM. GĂLĂUȚAȘ, 

JUD. HARGHITA”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul privind creșterea 
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități 

de învățământ 
  

Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit  în şedinţa extraordinară, 
convocată de îndată, din data de 4 noiembrie 2021; 

 

  Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.7/143/2021 şi raportul de 

specialitate comun al compartimentului impozite și taxe, urbanism și compartimentului 
contabilitate nr. 7/144/2021;  

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
 - HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al docuemntațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; 

 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

-Analizând documentația tehnică, devizul general al obiectivului din cadrul Programului 

privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 
destinaţie de unităţi de învăţământ. 

-Ghidul de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei pentru clădirile publice, aprobat prin Ordinul nr. 2.057 din 16 noiembrie 

2020, cu modificările și completările ulterioare; 
-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020; 

  Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8/135/2021, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului nr. 8/120/2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ,  nr.  8/130 /2021;  

In temeiul dispozițiunilor art. 129 alin. 2, lit. b,  lit.d) și alin. 4 lit. a, lit. d,  alin. 7 lit. a),  alin. 

(9) lit. a), art. 139, alin. (1) , art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă participarea Comunei Gălăuțaș, județul Harghita în cadrul Programului 

privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 
proiectul ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII 
GIMNAZIALE DUMITRU GAFTON CORP B, COM. GĂLĂUȚAȘ, JUD. HARGHITA”. 

 Art. 2. Comuna Gălăuțaș va respecta toate cerințele PROGRAMULUI  și ale contractului 

de finanțare ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de investitii. In acest sens, în 

conformitate cu art. 12 e) din Ghidul de finanțare al Programului privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, aprobă participarea la Program, 

respectiv: 

- Iși exprimă acordul privind asigurarea și susţinerea contribuţiei financiare aferente 
cheltuielilor eligibile ale obiectivului  în procent de 10%, respectiv 277.612,44 lei, inclusiv TVA. 

- Iși exprimă acordul privind susţinerea în totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile 

ale proiectului în valoare de 34.654,54   lei cu TVA, din care TVA  2.850,00  lei. 

 • Valoarea totala a investiției este 2.810.778,91  lei cu TVA 

• Valoarea eligibila a proiectului: 2.776.124,37  lei cu TVA 

• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 2.498.511,93  lei cu TVA   

• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 34.654,54   lei cu TVA 

 Art. 3 - Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai 

proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII 
GIMNAZIALE DUMITRU GAFTON CORP B, COM. GĂLĂUȚAȘ, JUD. HARGHITA” , 

faza DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.I.)– 

elaborator  SC BCREW37 SRL, ce va fi depus în cadrul Programului privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice– denumit în continuare 

PROGRAM. Indicatorii tehnico -economici sunt cei detaliați în cadrul Documentației de avizare a 
lucărilor de intervenții (D.A.L.I.) – atașată și Anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Valoarea totală a obiectivului este 2.810.778,91  lei cu TVA (2.364.682,16 lei fără TVA) din care 

C+M: 1.817.944,68  Lei, valoare inclusiv TVA, conform devizului general anexat la prezenta 

hotărâre. 

Art. 4 - Persoana desemnată să reprezinte Comuna în relația cu Administrația Fondului de 

Mediu este dl. Taran Radu , functia PRIMARUL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ . 

Art. 5. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
GĂLĂUȚAȘ. 

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Harghita și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.primariagalautas.ro. 

Gălăuțaș, la 4 noiembrie 2021 
  

Președinte de ședință,                       Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                       ………………………       
   Emil TOMPEA                                        Monica-Camelia MORAR 
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Anexa 1 la HCL Gălăuțaș nr. 79/04.11.2021 
 

Privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect,  privind aprobarea 

documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: " 

”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE 

DUMITRU GAFTON CORP B, COM. GĂLĂUȚAȘ, JUD. HARGHITA  " 

 

 

Primăria comunei Gălăuțaș propune proiectul: " CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE DUMITRU GAFTON CORP B, 
COM. GĂLĂUȚAȘ, JUD. HARGHITA ",  în cadrul Programului privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de 

învățământ, finanțat prin Ministerul mediului, apelor și pădurilor, beneficiarul acestuia fiind 

Comuna GĂLĂUȚAȘ, din judetul Harghita.  

 

Date generale ale obiectivului de investiții 

 

Construcția analizată este situată în localitatea Gălăuțaș, com. Gălăuțaș, jud. Harghita. 

Comuna Gălăuțas este situată în partea de nord a județului Harghita și este formată din opt 

localități. 

În prezent clădirea școlii din sat Gălăuțaș (Corp B), comuna Gălăuțaș se află într-o stare 

avansată de degradare ca urmare a acțiunii seismelor și a degrădărilor datorate fenomenelor 

meteorologice, așa cum rezultă și din expertiza tehnică întocmită pentru obiectiv de către ing. 

Moldovan F. Ion, motiv pentru care se propune reabilitarea și modernizarea școlii existente 

conform standardelor în vigoare. 

Beneficiarul dorește creșterea eficienței energetice a Corpului B – Școala Gimanazială 

“Dumitru Gafton” în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ din cadrul 

Ministerului Mediului, apelor și pădurilor. 
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Activitățile și obiectivele principale ale proiectului sunt:   

 

Obiectivele generale și obiectivul specific al proiectului: 

 Crearea eficienței energetice a Școlii generale prin reabilitarea termică ; 

 Îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor, având ca rezultat final reducerea 

consumurilor de energie și implicit, optimizarea confortului termic pentru utilizatorii spațiului ; 

 Asigurarea unui serviciu de educație de calitate, în care copilului să i se urmărească 

evoluția, să fie testat și tratat individual ; 

 Implementarea strategiei de dezvoltare a calităţii condiţiilor de funcţionalitate adaptată la 

sistemele europene, în concordanţă atât cu cerinţele societăţii cât şi cu nevoile determinate de 

dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi calitatea acestora. 

 ridicarea nivelului educațional la nivel de localitate și zona polarizată; 

 creșterea calității actului educațional; 

 asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării procesului educațional. 

 Soluția propusă este oportună și viabilă din punct de vedere tehnico-economic, fapt ce va fi 

concretizat în finalul proiectului (creșterea calității și asigurarea condițiilor corespunzătoare 

desfășurării actului educațional); 

 Prezintă caracteristicile tehnice și datele statistice ale proiectului: 

- prin tema de proiectare s-a solicitat realizarea documentațiilor în vederea reabilitării și 

modernizării clădirii existente și realizarea grupurilor sanitare interioare și centrală termică; 

 Dovada că proiectul va fi exploatat cu succes este făcută de numărul mare de copii și de 

gradul ridicat de pregătire al cadrelor didactice 

 Efectele financiare pe termen lung ce decurg din realizarea proiectului:  

- proiectul nu este generator de venituri financiare, singurul efect resimțit pe termen lung va fi 

scăderea cheltuielilor de întreținere și reparații; 

 Acceptabilitatea din punct de vedere social și al mediului înconjurător: 

- din punct de vedere social proiectul are efecte benefice datorită realizării lucrărilor de 

reabilitare și de realizare a grupurilor sanitare conform standardelor în vigoare; 

- proiectul nu influențează și nu aduce prejudicii mediului înconjurător. 
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 Introducerea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice, în scopul 

reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Amenajarea unor spații tehnice suplimentare, necesare funcționării optime a 

echipamentelor prevăzute în cadrul funcționării adecvate a unității de învățământ ; 

 Creșterea exigențelor referitoare la pregătirea copiilor odată cu accesul la informații . 

 

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI: 

 

 Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei 

cu TVA si, respectiv, fără TVA din care constructii-montaj C+M, în conformitate cu devizul 

general: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare totală investitie LEI 

Valoarea totală fără TVA 2.364.682,16 

Valoare TVA 446.096,75 

Valoare totală cu TVA 2.810.778,91 

Valore C+M fără TVA 1.527.684,61 

Valoare C+M cu TVA 1.817.944,68 

Valore eligibilă investitie LEI 

Valoarea totală fără TVA 2.332.877,62 

Valoare TVA 443.246,75 

Valoare totală cu TVA 2.776.124,37 

Valore C+M fără TVA 1.527.684,61 

Valoare C+M cu TVA 1.817.944,68 

Valoare neeligibilă investiție LEI 

Valoarea totală fără TVA 31.804,54 

Valoare TVA 2.850,00 

Valoare totală cu TVA 34.654,54 
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Indicatori fizici propuși pentru zona de intervenție: 

 

 

DATE TEHNICE 
  EXISTENT PROPUNERE 

SUPRAFAȚA TEREN (MP) Suprafața măsurată = 
9242 mp 

Suprafața măsurată = 
9242 mp 

S. TERASE (MP) - - 

S. CIRCULAȚII PIETONALE (MP) - - 

S. TROTUARE PERIMETRALE 
(MP) 

- 25,50 

S. SPAȚII VERZI (MP) - - 

SUPRAFAȚA TEREN DE SPORT 
(MP) 

- 450,50 

S.C. A CLĂDIRILOR NETRATATE 
(MP) 

759 759 

S.C.D. A CLĂDIRILOR 
NETRATATE (MP) 

1371 1371 

POT MAXIM ADMIS: SC/ST*100 14,01% 
CUT MAXIM ADMIS: SCD/ST 0,20 
POT REZULTAT: SC/ST*100 NU SE MODIFICĂ 
CUT REZULTAT: SCD/ST NU SE MODIFICĂ 

CORP ȘCOALĂ C2 
FUNCȚIUNEA SCOALA 

GIMNAZIALA 

SCOALA 

GIMNAZIALA 

CATEG. DE IMPORTANȚĂ "C" NORMALA "C" NORMALA 

CLASA DE IMPORTANȚĂ III III 

GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC IV IV 

DIMENSIUNI MAXIME (M) 31.50x22.00m 31.50x22.00m 

REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER PARTER 

H. MAXIM CREASTĂ (M) 7,80 7,80 

H. MAXIM STREAȘINĂ (M) 4,50 4,50 

S. CONTR. PARTER (MP) 536 536 

S. CONSTR. DESFĂȘURAT (MP) 536 536 

S. UTILĂ PARTER (MP) 435,80 420,89 
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Indicatorii de eficiență energetică și reducerea consumului specific anual de energie estimat 

obţinut prin implementarea unui pachet de măsuri de modernizare energetică 

 
Nr. 

Crt. 

Indicatorul Situatia 

actuala 

Valori estimate după 

realizarea investiției 
(varianta 3) 

 

1 Consumul anual de energie primara 169867.699 

kWh/an 

50473,92 kWh/an 

2 Reducerea procentuală a consumului de 

energie primară 

- 70% 

3 Indice de emisii echivalent CO2 116.83 kg 

CO2/m2an 

21.732 kg CO2/m2an 

4 Reducerea procentuală a emisiilor 

echivalent CO2  

- 81% 

5 Procentajul din consum total energie 

primară, realizat din surse regenerabile 

de energie  

- 52% 

 
 

Gălăuțaș, la  4  noiembrie  2021 
 

  
Președinte de ședință,                       Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,               Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                       ………………………       
   Emil TOMPEA                                        Monica-Camelia MORAR 
 

 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu  11 voturi pentru,  0  voturi împotrivă şi 0 abţineri din numărul total de 11 consilieri locali  în 
funcţie şi  11  consilieri locali prezenţi la şedinţă . 

 


