
 

HOTǍRÂREA  Nr. 97 

din  30 martie 2022 

 

privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada 
Eroilor, nr. 13A” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:3791/24.03.2022 

 

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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană 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 Ghidul Solicitantului aferent 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; 

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

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați 
situată în Strada Eroilor, nr. 13A”, 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. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Renovare energetică a clădirii Consiliului 
Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr. 13A”, în cuantum de 1.762.090,31 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. (1) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în 
Strada Eroilor, nr. 13A”, se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Galați, pentru implementarea proiectului în condiții optime. 

(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
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(3) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere pentru proiectul 

„Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr. 13A” pe 
întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați. 

Art.4.  Se aprobă Anexa privind descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în 
concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului 
Județean Galați, să semneze contractul de finanțare. 

  (2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Vicepreședinte al 
Consiliului Județean Galați, să semneze cererea de finanțare precum și toate documentele 
necesare implementării proiectului. 

Art.6. Direcţia Programe, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția Patrimoniu și Direcția 
Tehnică 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     

 
 
Aurel Crețu /                                Director Executiv – 
1 ex./23.03.2022                                                                                                                  Camelia Epure                                              

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca          
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Anexă 

 
Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru 
renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalațiilor aferente acesteia) conform Raportului de 
audit energetic 
 
LISTA DE LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 
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,  

- izolarea termică a faţadei - parte opacă (termoizolarea interioara a peretilor exteriori si termo-
hidroizolarea terasei): 
 termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenţei 

şarpantei,  
 reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite 
 înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o 

performanță termică superioară 
- izolarea termică a planşeului peste demisol, deoarece clădirea are spați destinate activităților 

la parter 
- izolarea termică a pereților demisolului deoarece acesta este utilizat și încălzit pentru 

desfășurarea activității; 
- izolarea termică interioară a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul 

încălzit de alte spații comune neîncălzite. 
2) Modernizarea sistemelor de climatizare și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii 
aerului interior 
-  soluții de ventilare mecanică centralizată cu comandă locală; 
- înlocuirea sistemelor și echipamentelor de climatizare de tip „aer-apă” cu ventiloconvectoare. 
3) Modernizarea instalațiilor de iluminat în clădire 
- 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. 
4) 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 
5) Sistem inteligent de umbrire pentru sezonul cald 
- montarea unui sistem de umbrire exterioară cu reglare automată inteligentă pentru patru 
ferestre exterioare pentru fațada de sud a clădirii. 
6) Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie 
- montarea unei instalații cu captator solar termic și de panouri solare fotovoltaice, în scopul 
reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră 
etc, inclusiv achiziţionarea acestora.  
7) 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 trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii; 
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- construirea/înlocuirea acoperişului tip şarpantă pentru clădire precum și a acoperișului pentru 
terasă, precum și realibitarea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei și 
de la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 
- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, 
precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 
- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere 
şi afectează funcţionalitatea clădirii; 
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 
- reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau 
subdimensionate; 
- refacearea în totalitate a pardoselii de la terasă (de pe planșeul dintre demisol și parter); 
- refacerea finisajelor deterioare din încăperile unde s-a infiltrat apa la nivelul tavanului fals. 
 
Indicatori conform Raportului de audit energetic 
 

INDICATORI % 

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 

59 

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  53 

reduceri ale ale emisiilor de CO2   45 

 
Bugetul total al proiectului este prezentat în tabelul următor: 
 

 Denumire  Valoare 

Euro Lei 

A Valoare maximă eligibilă, fără TVA aferentă 
Lucrărilor de renovare energetică moderată 
320mp  
(suprafața desfășurată) x 440 Euro/mp 

140.800,00 693.116,16 

B Valoare maximă eligibilă, fără TVA aferentă 
Lucrărilor de consolidare seismică 320mp 
(suprafața desfășurată) x 500 Euro/mp 

160.000,00 787.632,00 

C Valoarea maximă eligibilă a proiectului, fără TVA 300.800,00 1.480.748,16 

D Valoarea totală TVA aferentă valorii eligibile a 
proiectului (suportată de la bugetul de stat) 

57.152,00 281.342,15 

E Bugetul maxim total al proiectului 357.952,00 1.762.090,31 

 


