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PROIECT/  H O T Ă R Â R E A nr.  66 / 2022 

  

Privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor aferente 

„Renovare energetică moderată la Grădinița cu program prelungit „Prichindel” din 

comuna Gălăuțaș, judetul Harghita” , finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local 

din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de  

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Consiliul Local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința …………, 

din data de ……… 2022; 

  

Având în vedere: 

 -referatul de aprobare al Primarului  comunei Gălăuțaș,  în calitate de inițiator 

înregistrat la nr.  7/ ...... din .............2022 din care rezultă necesitatea investiției pentru  

Renovare energetică moderată la Grădinița cu program prelungit „Prichindel” din 

comuna Gălăuțaș, județul Harghita” în cadrul ,,PNRR/2022/C10 – COMPONENTA C10 – 

FONDUL LOCAL”,      

 -raportul de specialitate comun al compartimentului achiziții publice și 

compartimentului contabilitate, înregistrat la nr. 7/………….2022 din care rezultă necesitatea 

investiției „Renovare energetică moderată la Grădinița cu program prelungit 

„Prichindel” din comuna Gălăuțaș, judetul Harghita” în cadrul ”PNRR/2022/C10 – 

COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL”; 

In conformitate cu: 

a)H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

b)Ordinul referitor la ghidul de finanțare al” „CONDIȚII de ACCESARE a 

FONDURILOR europene aferente PNRR in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – 

COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL”– Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației, nr. 999/2022, modificat și completat; 

c)Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 

lit. ”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

             Ținând cont de: 

-Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

respectiv 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.9/...../2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 

cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului 

nr.10/........./2022, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 11/......../2022; 

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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  În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. c) şi lit. d), alin. (4), lit. a) , alin. 

(7), lit.lit. a), lit. i), lit. k), art. 139, alin. (3), lit. a) şi d), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

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

Programului PNRR/2022/C10 – COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, I.3 – Reabilitare 

moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către 

unitățile administrativ-teritoriale,  finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației – denumit în continuare PROGRAM. 

  

Art. 2. – (1) Comuna Gălăuțaș va respecta toate cerințele PROGRAMULUI  și ale  

contractului de finanțare ce ar urma sa fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiții. 

In acest sens, se aprobă participarea în cadrul proiectului la Program, respectiv: 

- Isi exprimă acordul privind asigurarea şi susţinerea valorii maxime eligibile a 

proiectului; 

- Isi exprimă acordul cu privire la contractarea finanţării; 

- Isi exprimă acordul privind susţinerea în totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului ce vor apărea pe parcursul derulării proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din 

documentațiile tehnico-economice/ elaborate în etapa de implementare;    

 

(2) Valoarea  maximă eligibilă a investitiei este de 115.280,00 euro  fără TVA   

(567.488,86 lei ), la care se adaugă TVA  în valoare de euro 21.903,20  ( 107.822,88 lei ). 

 

Art.  3. - Se aprobă Nota de fundamentare a investitiei, anexa nr.1 la prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 4. -  Se aprobă Descrierea sumară a investitiei, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. - Persoana desemnată să reprezinte Comuna Gălăuțaș în relația cu Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este reprezentantul legal, în dubla calitate a 

acestuia de primar și ordonator principal de credite. 

 

Art. 6. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Gălăuțaș, în persoana domnului Țăran Radu. 

 

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Gălăuțaș  și Prefectului județului 
Harghita   și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe 

pagina de internet http://www.primariagalautas.ro/ . 

 
Gălăuțaș, la 13 octombrie 2022 

http://www.primariagalautas.ro/
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  Initiator Țăran Radu-Primar   Avizează, 

      Secretarul general al comunei 

      Monica-Camelia MORAR 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu       voturi ”pentru” din cei       consilieri prezenți. 

Nr.consilieri în funcţie=11 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la PHCL NR.66 din 13.10.2022 

 

Denumire obiectiv: „Renovare energetică moderată la Grădinița cu program prelungit 

„Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita” 
Beneficiar: comuna Gălăuțaș 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul 

Local, Investiția I.3 – Reabilitare 

moderată a clădirilor publice pentru 

a îmbunătăți furnizarea de servicii 

publice de către unitățile 

administrativ-teritoriale 

Titlu apel proiect 

 

„Renovare energetică moderată la Grădinița cu 

program prelungit „Prichindel” din comuna 

Gălăuțaș, județul Harghita” 

1. 

Descrierea pe scurt a situației actuale 

(date statistice, elemente specifice, 

etc.) 

 

 

 

Comuna Galautas este situata in partea de nord a 

judetului Harghita, in zona nord-vestica a 

depresiunii Giurgeului, pe cursul superior al raului 

Mures, inconjurata fiind de Muntii Giurgeului si 

Gurghiului. Comuna este formata din opt localitati 

si anume: Galautas (resedinta comunei), Galautas 

Parau, Nuteni, Plopis, Preluca, Toleseni si 

Zapodea. 

Ca si cai principale de comunicatie, avem drumul 

national DN12, drum ce face legatura intre Toplita 

si Gheorgheni. Drumul national este oarecum 

pozitionat de-a lungul raului Mures iar din acesta 

se desprind mai multe drumuri comunale care 
parcurg comuna Galautas. Localitatea Galautas 

este parcursa de drumurile DC72, DC74 si DC75. 

Amplasamentul constructiei este situat in partea 
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vestica a localitatii. Zona amplasamentului este o 

zona cu functiuni mixte, populata de constructii 

dezvoltate in perioada anilor 1950-1990, 

constructii cu structuri tipizate, utilizate in mod 

frecvent in mai multe zone ale tarii in cursul anilor 

respectivi, cu functiunea principala de locuire. 

Terenul amplasmentului este un teren relativ 

drept, fara pante mari sau denivelari mari care ar 

putea afecta structura de rezistenta a constructiilor 

din zona amplasmentului. Cladirea analizata cu 

functiunea de gradinita, se incadreaza in calsa de 

risc seismic RsIII, prin urmare nefiind necesare 

consolidari la actiuni seismice sau consolidari la 

actiuni fundamentale in situatia actuala. Zona 

amplasmentului este o zona slaba seismic iar 

constructia are un regim relativ mic de inaltime, 

dimensiuni mici in plan si o conformare cvasi-

buna in situatia actuala. 

Reabilitarea acesteia va conduce la scăderea 

consumului de energie primară cu minim 30% și 

maxim 60%, demonstrată prin studiul de audit 

energetic elaborat în faza de proiectare și 

certificatul de performanță energetică realizat la 

finalizarea investiției. 

 
2. Necesitatea și oportunitatea 

investiției pentru care se aplică 

 

 

Numărul și calitatea spațiilor publice la nivel 

național sunt scăzute, iar multe clădiri sunt în 

pericol sau într-o stare avansată de degradare. 

Regenerarea spațiilor publice este esențială pentru 

definirea identității rurale, sprijinirea turismului, 

implicarea comunității și îmbunătățirea calității 

vieții. Comunele  se confruntă cu rate mari de 

neocupare și de închidere a facilităților culturale. 

Restaurarea arhitecturală sau intervențiile  nu 

activează în mod implicit viața publică. Acestea 

trebuie să fie completate de o funcționalitate 

îmbunătățită, ținând cont de preferințele 

oamenilor. 

Conform Strategiei Naționale de Renovare pe 

Termen Lung, aprobată în 2020, România a 
înregistrat progrese modeste în reducerea 

consumului total de energie în ultimul deceniu iar 

atingerea noilor ținte legate de clima presupune o 
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accelerare a proceselor susținută de o finanțare 

consistentă, nevoia de finanțare la nivel național 

pentru reabilitarea energetică a cladirilor până în 

anul 2030 fiind estimată la 13 miliarde de euro. 

Eficiența energetică este, prin urmare, o condiție 

absolut necesară, dacă România dorește să atingă 

aceste obiective ambițioase în domeniul energetic 

la un cost acceptabil. Este, de asemenea, o miză 

majoră pentru protejarea puterii de cumpărare a 

populației. De fapt, creșterile prețurilor la energie 

reprezintă un fenomen inevitabil în următorii ani, 

datorită tendinței reglementărilor în vigoare 

(privind CO2, energiile regenerabile, piața unică a 

energiei). 

Obiectivul principal este cresterea eficientei 

energetice a Gradinitei cu program prelungit 

”Prichindel” din comuna Galautas, judetul 

Harghita.  

 În situația actuală, clădirea prezintă un nivel de 

protecție termică relativ redus în raport cu 

nivelurile normale prevăzute de reglementările în 

vigoare, motiv pentru care este necesară această 

investiție.  

Considerăm imperativă implementarea acestui 

proiect întrucât ar sprijini capacitatea de reziliență 

și adaptabilitatea, precum și potențialul de creștere 

al comunei. Această investiție susține coeziunea 

teritorială și socială a comunei prin implementarea 

unei politici locale sustenabile care pune accentul 

pe  dezvoltarea infrastructurii locale si 

educationale si care încurajează reducerea 

disparităților la nivel local și regional. 

 
3. Corelarea cu proiecte deja 

implementate la nivel local 

 

 

Nu este cazul    

4. Corelarea cu proiecte în curs de 

implementare de la nivel local 

 

 

Nu este cazul 

5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru 

care se aplică la finanțare 

Nu este cazul 
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6. Efectul pozitiv previzionat prin 

realizarea obiectivului de investiții 

 

 

Implementarea prezentului proiect va conduce la 

scăderea consumului de energie primară cu minim 

30% și maxim 60%, demonstrată prin studiul de 

audit energetic elaborat în faza de proiectare și 

certificatul de performanță energetică realizat la 

finalizarea investiției conducând astfel la 

îmbunătățirea serviciilor publice la nivelul 

comunei Galautas. 

 
7. Modul de îndeplinire a condițiilor 

aferente investițiilor 

 

 

Investiția realizata în cadrul acestui proiect va fi 

efectuata în concordanță cu prevederile din cadrul 

PNRR, componenta C10 și vor respecta întocmai 

condițiile ghidului de finantare pentru prioritatea 

I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale. 

 
8. Descrierea procesului de 

implementare 

 

 

În vederea implementarii proiectului se vor 

contracta servicii de consultanta in management 

(pentru implementarea proiectului), serviciile de 

achizitii publice, de publicitate si informare, 

proiectare, in functie de incadrarea proiectului. 

 
9. Alte informații 

 

 

Nu este cazul 

 

 

 Gălăuțaș, la 13 octombrie 2022 

 

 

  

 

  Initiator Țăran Radu-Primar   Avizează, 

      Secretarul general al comunei 

      Monica-Camelia MORAR 
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ANEXA nr. 2 la PHCL NR.   66 din 13.10.2022 

 

Denumire obiectiv: „Renovare energetică moderată la Grădinița cu program prelungit 

„Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita” 

Beneficiar: Comuna Gălăuțaș 

 

 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI 

 

Date generale si indicatori tehnici: 

Anul realizarii: 1960 

Suprafata desfasurata: Sd = 262 m2 

 

 

Lucrarile de reabilitare si interventie privind cresterea gradului de eficientizare energetica a 

cladirii din localitatea Galautas, Judetul Harghita, in functie de  normele si legislatiile in 

vigoare, vor putea consta din urmatoarele:   
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o Lucrari de reabilitare termica a anvelopei cladirii; 

o Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a furnizarii apei calde; 

o Dispunerea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice sau termice; 

o Lucrari de reabilitare si modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri; 

 

Consumul anual de energie pentru încălzire 

la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, 

energie finala: 

= 52271.072  kWh/an  

Consumul anual specific de energie finala 

pentru incalzire la inceputul implementarii 

proiectului 

qinc = 289.334  kWh/m
2
an  

Consumul anual specific de energie finala 

pentru incalzire la sfarsitul  implementarii 

proiectului 

qinc = 135.81 kWh/m
2
an  Reducere 

66.9% 

Indicele de emisii CO2 pentru încălzire la 

nivelul sursei aferent energiei finale: 
= 5.71  kgCO2/m

2
an  

Consumul anual de energie primara  la 

inceputul implementarii proiectului 
=  69129.056 kWh/an  

Consumul anual de energie primara  la 

sfarsitul implementarii proiectului 
=  33672.626 kWh/an Reducere 

51.2% 

Consumul de energie primara totala utilizand 

surse conventionale la inceputul 

implementarii proiectului (kWh/mp an) 

qp= 382.647 kWh/m
2
an  

Consumul de energie primara totala utilizand 

surse conventionale la sfarsitul implementarii 

proiectului (kWh/mp an) 

qp=186.387 kWh/m
2
an Reducere 

51.2% 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de 

sera la inceputul implementarii proiectului ( 

echivalent kgCO2/mp an) 

=  27.146kgCO2/m
2
an 

 

 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de 

sera la sfarsitul implementarii proiectului ( 

echivalent kgCO2/mp an) 

=  14.89 kgCO2/m
2
an 

 

Reducere 

45.1% 

Consumul de energie primara utilizand surse 

regenerabile(kWh/m2.an) la inceputul 

implementarii proiectului 

qsurse regenerabile= 0 

kWh/m2an 

 

Consumul de energie primara utilizand surse 

regenerabile(kWh/m2.an) la sfarsitul 

implementarii proiectului 

qsurse regenerabile= 11.624  

kWh/m2an 

 

 

  

Gălăuțaș, la 13 octombrie 2022 

 

  

incQ

inc2COe

PE

PE

2PCOe

2PCOe
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  Initiator Țăran Radu-Primar   Avizează, 

      Secretarul general al comunei 

      Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Gălăuţaş 

Nr. …/…./13.10.2022 

 

 

Raport de specialitate 

Privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente 

„Renovare energetică moderată la Grădinița cu program prelungit „Prichindel” din 

comuna GĂLĂUȚAȘ, judetul Harghita”  

finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local, I3. Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice din cadrul Planului 
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Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice si Administratiei- Etapa a II-a 

 

 

            Având în vedere lansarea Programului Național De Redresare și Reziliență – 

Componenta C10- Fondul Local, I3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice 
pentru a îmbunătăți serviciile publice – Etapa a II-a, Ghidul Specific și Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru 

aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente 

Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 

PNRR/2022/C10, componenta 10, este necesară aprobarea paticipării Comunei Gălăuțaș cu 
proiectul„Renovare energetică moderată la Grădinița cu program prelungit 

„Prichindel” din comuna GĂLĂUȚAȘ, judetul Harghita”  
 

         În vederea includerii la finanțare prin program, comuna Gălăuțaș propune aprobarea 

următoarelor documente: 

- Nota de fundamentare a investitiei, Anexa nr. 1; 

- Descrierea sumara a investitiei, Anexa nr. 2; 

 Precum și aprobarea următoarelor sume: 

 Valoarea  maxima eligibila a investitiei este de 115.280,00   euro  fara TVA   

(567.488,86 lei ), la care se adauga TVA  in valoare de euro 21.903,20  (  107.822,88 

lei ). 

 

 

        Având în vedere cele menționate mai sus, propun consiliului local aprobarea 

proiectulului de hotărâre. 

 

         Gălăuţaş, la  13.10.2022         

 

Primar 

Radu ȚĂRAN 

 


