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Proiect de H O T Ă R Â R E    nr.  59   /  2022 
 

privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență - 
Componenta 5 - Valul Renovării, Apel  de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/2/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de 
proiect pentru obiectivul de investiții ,,RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU 

APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, 
ETAPA A II A” 

 
  Consiliul  local  al  comunei  Gălăuțaș, județul Harghita,  întrunit  în  ședința            din 

data     2022; 

   

Având  în vedere: 

-  Referatul  de aprobare,   înregistrat  sub  nr. 7/   /2022  întocmit  de  Primarul  comunei  

Gălăuțaș,  prin  care  solicită  inițierea  unui  proiect   de  hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apel  de 
proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: 

PNRR/2022/C5/2/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții 
,,RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN 
COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, ETAPA A II A”    

-Raportul  compartimentului  de  resort, înregistrat  sub  nr. 7/      /2022 întocmit  de către  

compartimentul de resort  din  cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș; 
Prevederile din: 

-  OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru  

modificarea și completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 

de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare; 

-HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea  fondurilor europene 

alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 

completarea  OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 

reziliență  necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

 -Ordinul nr. 444/2022  pentru aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor 

europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 

PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — 

Schema de granturi  pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, 
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operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale; 

-Ordinul nr. 2612/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru 
modificarea și completarea ghidurilor specifice-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului național de redresare și reziliență-componenta 5-Valul renovării; 

-  art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constituția României, republicată; 

-  art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

 -  art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

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

- Legea  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în  administrația  publică, proces -verbal 

de afișare nr. 7/      /2022; 
-Legea  nr. 50/1991  privind  autorizarea  executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Avizele cu caracter consultativ ale 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; 
       In temeiul   dispozițiunilor art.  129 alin. 1, alin. 2 lit. b), lit. d) , alin. 4 lit. d), alin. 7,  lit. n),  art. 

196 alin. 1 , lit. a) din   Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019   privind  Codul administrativ , 

cu modificările și completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

ART.1. Se aprobă depunerea cererii de finanţare prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
- Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect 
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pentru obiectivul de investiții investiții ,,RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU 
APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, 
ETAPA A II A”. 

ART.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă calculată pentru cele 4 componente: 5.604.769,62 
lei + TVA, având în vedere costul unitar/m2  arie construită desfășurată pentru lucrările de renovare 
moderată și cost/stație de încărcare rapidă de 246.135,00 lei + TVA. 

 

ART.3. Se aprobă finanţarea de către U.A.T. Comuna Gălăuțaș, județul Harghita, a tuturor 

costurilor neeligibile așa cum vor rezulta din documentațiile tehnico -economice/contractul de lucrări.  
 

ART.4. Se aprobă descrierea sumară a investiției, aferente cererii de finanţare, conform anexei 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Gălăuțaș, județul Harghita, prin Compartimentul achiziții publice, Compartimentul 

Contabilitate și Compartimentul Impozite și Taxe, Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului.  

 

ART.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al 
comunei Gălăuțaș şi se transmite prin intermediul secretarului general al comunei Galautas către: 
-  Instituția Prefectului Județul Harghita; 
-  Primarul comunei Gălăuțaș; 

-  Compartimentul achiziții publice; 
-  Compartimentul Contabilitate, 

-  Compartimentul impozite și taxe, urbanism 

-  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
-  pentru afișare pe site. 

 
 

Gălăuțaș, la 6 octombrie 2022 
 

Initiator Taran Radu-Primar                     Avizează,  
                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
 
                            ………………………     
                            Monica-Camelia MORAR 
 

 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                     
 

 

 

 

Anexă  la  PHCL  nr.59    din  06.10.2022 

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE 

 

,,RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA 
GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, ETAPA A II A” propuse spre finanțare prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență,  componenta 5 — Valul renovării axa 1 — Schema de granturi pentru 

eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, 
operațiunea A.3.1 — Renovarea energetică moderată 

 
 
I. BLOC 31 - COMUNA GĂLĂUȚAȘ, SAT GĂLĂUȚAȘ, STRADA CENTRU, JUDEȚUL HARGHITA 
 

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC: 
 

Construcţia localizata în Comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, strada Centru, bloc 31, Județul Harghita, este 

încadrata din punct de vedere climatic şi al seismicităţii terenului astfel: 
 

 Categoria și clasa de importanta: 
Conform Normativului P100-1-2013 si HG 766/1997, imobilul se incadreaza in clasa de 

importanta “III”, categoria C. 

 Clasa de risc seismic: 

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in 

urma rezultatelor evaluării calitative şi prin calcul, în clasa de risc seismic Rs III 
corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi 
degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care 
degradările nestructurale pot fi importante. 
 

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII: 

 

 Perioada de executie a blocului de locuinte: 1975; 

 Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 1.170,80 m
2
; 

 Regimul de înălțime: P+4E (parter si patru nivele); 

 Număr de tronsoane: 1; 

 Număr de scări: 1; 
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII: 

 

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Comuna Gălăuțaș, 

Sat Gălăuțaș, strada Centru, bloc 31, Județul Harghita sunt prezentați în tabelele de mai jos: 
 

Indicatori de eficiență energetică  

Valoare la  
începutul 

implementării 
proiectului 

Valoare la  
finalul 

implementării 
proiectului  

Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire 
(kWh/m

2
.an) 

430,24 
kWh/m

2
.an 

97,01  
kWh/m

2
.an 

Consumul de energie primară (kWh/m2
.an) 

390,17 

kWh/m
2
.an 

177,16 

kWh/m
2
.an 

Consumul de energie primară (kWh/an) 456.813,313 

kWh/an 

207.416,314 

kWh/an 

Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/ 

m
2
.an) 

481,51 
kWh/m

2
.an 

218,63 
kWh/m

2
.an 

Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) 0,00 

kWh/m
2
.an 

1,92 

kWh/m
2
.an 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2
 

an)  

17,178 
kgCO2/m

2
.an 

10,774 
kgCO2/m

2
.an 

 

Alti indicatori Valoare indicator 

Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA) 234.160,00 

Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA) 234.160,00 

Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA) 1.152.699,43 

 

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE  
 Izolarea termică a pereţilor exteriori; 
 Înlocuirea tâmplăriei exterioare; 
 Izolarea termică a planşeului sub acoperis; 
 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consumul propriu, 

panouri fotovoltaice. 
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II. BLOC 37 - COMUNA GALAUTAS, SAT GALAUTAS, STRADA CENTRU, JUDETUL HARGHITA 
 

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC: 
 

Construcţia localizata în Comuna Galautas, Sat Galautas, strada Centru, bloc 37, Judetul Harghita, este 

încadrata din punct de vedere climatic şi al seismicităţii terenului astfel: 
 

 Categoria și clasa de importanta: 
Conform Normativului P100-1-2013 si HG 766/1997, imobilul se incadreaza in clasa de 

importanta “III”, categoria C. 

 Clasa de risc seismic: 

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in 

urma rezultatelor evaluării calitative şi prin calcul, în clasa de risc seismic Rs III 
corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi 
degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care 
degradările nestructurale pot fi importante.  
 

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII: 

 

 Perioada de executie a blocului de locuinte: 1975; 

 Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 1.303,00 m
2
; 

 Regimul de înălțime: P+4E (parter si patru nivele); 

 Număr de tronsoane: 1; 

 Număr de scări: 1; 

 
3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII: 

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Comuna Galautas, 

Sat Galautas, strada Centru, bloc 37, Judetul Harghita sunt prezentați în tabelele de mai jos: 

Indicatori de eficiență energetică  

Valoare la  
începutul 

implementării 
proiectului 

Valoare la  
finalul 

implementării 
proiectului  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                     
 

Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire 
(kWh/m

2
.an) 

320,325  
kWh/ m

2
.an 

98,337  kWh/ 

m
2
.an 

Consumul de energie primară (kWh/m2
.an) 

335,64 

kWh/m
2
.an 

144,62 

kWh/m
2
.an 

Consumul de energie primară (kWh/an) 437.333,61 

kWh/an 

188.439,732 

kWh/an 

Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale 
(kWh/m2.an) 

424,967 
kWh/m

2
.an 

183,111 
kWh/m

2
.an 

Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) 
0,00 

kWh/m
2
.an 

1,95 

kWh/m
2
.an 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2
 

an)  

11,99 
kgCO2/m

2
.an 

6,805 
kgCO2/m

2
.an 

 

Alti indicatori Valoare indicator 

Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA) 260.600,00 

Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA) 260.600,00 

Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA) 1.282.855,62 

 

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE  
 Izolarea termică a pereţilor exteriori; 
 Înlocuirea tâmplăriei exterioare; 
 Izolarea termică a planşeului sub acoperis; 
 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consumul propriu, 

panouri fotovoltaice. 
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II. BLOC 43 - COMUNA GALAUTAS, SAT GALAUTAS, STRADA CENTRU, JUDETUL HARGHITA 
 

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC: 
 

Construcţia localizata în Comuna Galautas, Sat Galautas, strada Centru, bloc 43, Judetul Harghita, este 

încadrata din punct de vedere climatic şi al seismicităţii terenului astfel: 
 

 Categoria și clasa de importanta: 
Conform Normativului P100-1-2013 si HG 766/1997, imobilul se incadreaza in clasa de 

importanta “III”, categoria C. 

 Clasa de risc seismic: 

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in 

urma rezultatelor evaluării calitative şi prin calcul, în clasa de risc seismic Rs III 
corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi 
degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care 
degradările nestructurale pot fi importante.  
 

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII: 

 

 Perioada de executie a blocului de locuinte: 1975; 

 Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 1.717,23 m
2
; 

 Regimul de înălțime: S+P+4E (subsol, parter si patru nivele); 

 Număr de tronsoane: 1; 

 Număr de scări: 1; 

 
3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII: 

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Comuna Galautas, 

Sat Galautas, strada Centru, bloc 43, Judetul Harghita sunt prezentați în tabelele de mai jos: 

Indicatori de eficiență energetică  

Valoare la  
începutul 

implementării 
proiectului 

Valoare la  
finalul 

implementării 
proiectului  
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Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire 
(kWh/m

2
.an) 

283,558  
kWh/m

2
.an 

99,697 
kWh/m

2
.an 

Consumul de energie primară (kWh/m2
.an) 

311,13 

kWh/m
2
.an 

154,77 

kWh/m
2
.an 

Consumul de energie primară (kWh/an) 534.284,377 

kWh/an 

265.768,924 

kWh/an 

Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale 
(kWh/m2.an) 

404,672 
kWh/m

2
.an 

201,296 
kWh/m

2
.an 

Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) 
0,00 

kWh/m
2
.an 

4,171 

kWh/m
2
.an 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2
 

an)  

15,316 
kgCO2/m

2
.an 

10,106 
kgCO2/m

2
.an 

 

Alti indicatori Valoare indicator 

Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA) 343.446,00 

Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA) 343.446,00 

Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA) 1.690.681,62 

 

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

 Izolarea termică a pereţilor exteriori; 
 Înlocuirea tâmplăriei exterioare; 
 Izolarea termică a planşeului sub acoperis; 
 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consumul propriu, 

panouri fotovoltaice. 
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IV. BLOC 49 - COMUNA GALAUTAS, SAT GALAUTAS, STRADA CENTRU, JUDETUL HARGHITA 
 

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC: 
 

Construcţia localizata în Comuna Galautas, Sat Galautas, str. Centru, bloc 49, judetul Harghita, este 

încadrata din punct de vedere climatic şi al seismicităţii terenului astfel: 
 

 Categoria și clasa de importanta: 
Conform Normativului P100-1-2013 si HG 766/1997, imobilul se incadreaza in clasa de 

importanta “III”, categoria C. 

 Clasa de risc seismic: 

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in 

urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III 
corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi 

degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care 
degradările nestructurale pot fi importante. 
 

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII: 

 Perioada de executie a blocului de locuinte: 1975; 

 Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 1.251,75 m
2
; 

 Regimul de înălțime: Dp+P+4E (demisol partial, parter si patru nivele); 

 Număr de tronsoane: 1; 

 Număr de scări: 1; 

 
3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII: 

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Comuna Galautas, 

Sat Galautas, str. Centru, bloc 49, judetul Harghita sunt prezentați în tabelele de mai jos: 

Indicatori de eficiență energetică  

Valoare la  
începutul 

implementării 
proiectului 

Valoare la  
finalul 

implementării 
proiectului  

Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire 
(kWh/m

2
.an) 

281,462  
kWh/m

2
.an 

59,39 
kWh/m

2
.an 
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Consumul de energie primară (kWh/m2
.an) 

338,53 

kWh/m
2
.an 

140,87 

kWh/m
2
.an 

Consumul de energie primară (kWh/an) 423.757,632 

kWh/an 

176.328,355 

kWh/an 

Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale 
(kWh/m2.an) 

414,202 
kWh/m

2
.an 

172,352 
kWh/m

2
.an 

Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) 
0,00 

kWh/m
2
.an 

2,45 

kWh/m
2
.an 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2
 

an)  

16,485 
kgCO2/m

2
.an 

8,661 
kgCO2/m

2
.an 

 

Alti indicatori Valoare indicator 

Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA) 250.350,00 

Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA) 250.350,00 

Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA) 1.232.397,95 

 

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE  
 Izolarea termică a pereţilor exteriori; 
 Înlocuirea tâmplăriei exterioare; 
 Izolarea termică a planşeului sub acoperis; 
 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consumul propriu, 

panouri fotovoltaice. 
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Comuna Gălăuţaş 
Nr. …/…./06.10.2022 
 
 

Referat de aprobare 

Privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apel  de proiecte de renovare energetică 
moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/2/A.3.1/1, 

cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,RENOVARE 
ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI IN COMUNA GALAUTAS, 

JUDETUL HARGHITA, ETAPA A II A” 
 

 
 
            Având în vedere lansarea Programului Național De Redresare și Reziliență – 
Componenta C5- Valul Renovării – Etapa a II-a, Apel  de proiecte de renovare energetică 
moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/2/A.3.1/1 și 
Ghidul Specific este necesară aprobarea depunerii cererii de finanțare aferentă proiectului   
,,RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI IN 
COMUNA GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA, ETAPA A II A” 
 
         În vederea includerii la finanțare prin program, cererea de finanțare este întocmită 
conform ghidului. 
  Drept urmare, este  necesară aprobarea depunerii  cererrii de finanțare aferenta 
proiectului cat si a cheltuielilor legate de proiect, aprobarea descrierii sumare a investiției 
și a următoarelor sume: 

Valoarea maximă eligibilă a  pentru cele 4 componente: 5.604.769,62 lei + TVA, având 
în vedere costul unitar/m2 arie construită desfășurată pentru lucrările de renovare 
moderată și cost/stație de încarcare rapidă de 246.135,00 lei + TVA. 

Si aprobarea finantării de către UAT comuna Galautas a tuturor costurilor neeligibile 
asa cum vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de lucrari. 
 
        Având în vedere cele menționate mai sus, propun consiliului local aprobarea proiectului 
de hotărâre. 
 

         Gălăuţaş, la  06.10.2022 
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Primar 
Radu ȚĂRAN 
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