
 

 

 

ANEXA 2 la HCL 42/30.05.2022 

Denumire obiectiv: “REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” 

Beneficiar: COMUNA GĂLĂUȚAȘ 

 

 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE 

 
,,REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” propuse spre 

finanțare prin COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, prioritatea I.3 – Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale. 

 

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

 

Construcţia localizata în COMUNA GĂLĂUȚAȘ, SAT GĂLĂUȚAȘ, NR. 1, JUDEȚUL HARGHITA, 

fiind încadrat din punct de vedere climatic şi al seismicităţii terenului astfel: 

 

• Categoria și clasa de importanta: 

Conform Normativului P100/1992, imobilul se incadreaza in clasa de importanta “IV”, 

categoria C, are gradul II de rezistenta la foc, iar incadrarea in zona climatica este IV 

(Te = -21ºC).  

 

• 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: 

 

• Anul construcției: 1954; 
• Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 345,70 m2; 
• Regimul de înălțime: Parter 

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII: 

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: COMUNA 

GĂLĂUȚAȘ, SAT GĂLĂUȚAȘ, NR.1, JUDETUL HARGHITA sunt prezentați în tabelele 

de mai jos: 



 

 

 

Indicatori de eficiență energetică  

Valoare la  

începutul 

implementă

rii 

proiectului 

Valoare la  

finalul 

implementă

rii 

proiectului  

Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire 

(kWh/m2.an) 
296,56 90,589 

Consumul de energie primară (kWh/m2.an) 94354,094 25367,602 

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

369,552 99,356 

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

11,36 2,611 

 

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE  

• Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 5 cm polistiren de faţadă; 

• Inlocuirea tampalariei; 

• Termoizolarea planseului sub pod cu vata minerala caserata cu grosimea de 30 cm; 

• Termoizolarea placii pe sol; 

• Modernizarea energetica a instalatiilor electrice ,prin introducerea panourilor 

fotovoltaice si lampilor cu LED; 

• Instalarea unor sisteme de conditionare a aerului si a unor ventilatoare cu recuperare 

de caldura.  

 

 

....................................................................................*............................................................................................ 

 

Președinte de ședință,                         Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

 

  ………………………                       ………………………     

Ramona-Cristina-Maria TORNEA    Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 


