
 

 

HOTǍRÂREA  Nr. 87 

din  30 martie 2022 
 

privind: aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului 
amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galaţi” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului 
Județean Galați, în vederea implementării acestui proiect  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:4004/29.03.2022 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială și al Comisiei de specialitate nr. 6 administrarea 
şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi 
de arhitectură din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ordinul 440/2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării 
din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi 
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1 - Renovarea 
integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi d), alin. 3, lit. a) şi alin. 5, lit. j) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă depunerea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului 
amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galaţi”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.1/1, 
Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și 
reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1 - Renovarea integrată (consolidare seismică și 
renovare energetică moderată) a clădirilor publice. 

Art.2. (1) Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Creşterea eficienţei 
energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galaţi”, în cuantum de 4.162.938,36 
lei (inclusiv TVA). 

(2) Se aprobă acoperirea, din bugetul local al Judeţului Galaţi, a cheltuielilor neeligibile 
precum şi a oricăror alte cheltuieli necesare în perioada de implementare şi de durabilitate a 
contractului de finanţare. 

Art.3. Se aprobă măsurile propuse pentru realizarea obiectivului „Creşterea eficienţei 
energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galaţi”, așa cum sunt prevăzute în 
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Anexa – Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor 
demersurilor necesare realizării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului 
amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galaţi” și cu semnarea în numele Consiliului Judeţean Galaţi 
a  contractului de finanțare şi a întregii documentaţii aferente proiectului. 

Art.5. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția 
Patrimoniu, Direcția Tehnică și Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor  
comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              

Carmen Coca/                            Director executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./28.03.2022                                                                                                                            

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca          
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ANEXA 
 

Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect 
„Creşterea eficienţei energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 – Galaţi” 

 
 
1. Lucrări de consolidare seismică 
- placarea cu beton armat pe faţa interioară a tuturor fundaţiilor continue perimetrale, 
concomitent cu lăţirea tălpii până la o dimensiune suficientă, ca presiunea activă pe terenul 
de fundare să fie inferioară capacităţii terenului; 
- cămăşuirea pereţilor exteriori, la interiorul clădirii, cu beton torcretat, armat cu plase 
sudate lise (STNB Ø4x152/Ø4x150 mm) ancorate la partea inferioară în placarea cu beton 
a fundaţiilor; 
- executarea unei şape armate la planşeul peste demisol; 
- reparaţii la planşeul din lemn de peste parter; 
- schimbarea asterealei degradate şi a învelitorii; 
- injectări cu lapte de ciment la eventualele fisuri identificate după decopertări zidărie. 
 
2. Lucrări pentru creşterea eficienţei energetice 

2.1) Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 
- izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin: 

  înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în 
clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,  

 înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite 
sau insuficient încălzite 

 izolarea termică a faţadei la interior - parte opacă; 
  termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul 

existenţei şarpantei,  
 înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată 

printr-o performanță termică superioară 
- izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când 

acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru 
desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ încălzit 
pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității),  

- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul 
încălzit de alte spații comune neîncălzite; 

2.2) Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 
calde de consum 

- înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare,  
montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi 
apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul 
proiectului și clădirea tip centrală termică; 

- reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă 
caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea 
de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în 
scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă; 

2.3) Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare 
mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior 

- soluții de ventilare mecanică centralizată cu comandă locală; 
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- înlocuirea sistemelor de climatizare cu sisteme performante cu consum redus. 

2.4) Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri 
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat 

deteriorate sau subdimensionate; 
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; 
- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea 

se impun pentru economie de energie. 
2.5)  Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv 

modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor 
pentru soluții inteligente 
- instalarea unui sistem de management energetic integrat care să contorizeze, urmărească 
și să înregistreze consumurile energetice, precum și a unui sistem de automatizare și control 
ce va face posibilă economia de energie la nivelul tuturor sistemelor tehnice ale clădirii 

2.6) Alte tipuri de lucrări  
- lucrări de desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor, finisajelor, precum și alte 

lucrări strict necesare din zona de intervenție aferentă lucrărilor de consolidare seismică 
- repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de 

colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor 
meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 

- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele clădirii, 
precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie, dacă este cazul.  

- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de 
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii 

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 
- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate 

sau subdimensionate. 
 
Indicatori conform Raportului de audit energetic: 

reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de 
cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire 
înainte de renovarea fiecărei clădiri 

55 

reduceri ale consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de 
CO2, situate în intervalul 30% - 60% (renovare energetică moderată),  
în comparație cu starea de pre-renovare 

 

reduceri ale consumului de energie primară  50 

reduceri ale emisiilor de CO2   50 

 
 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului:  
aria desfășurată x (cost unitar pentru lucrări de consolidare seismică + cost unitar pentru lucrări 
de renovare moderată) 
 
756 m2  x (500 euro/m2 x 440 euro/m2) = 710.640,00 euro fără TVA, 845.661,60 euro cu TVA, 
respectiv 3.498.267,53 lei fără TVA, 4.162.938,36 lei cu TVA la cursul Infoeuro aferent lunii 
mai 2021: 1 euro = 4,9227 lei. 
 
 

 


