
 

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3790/24.03.2022 

 

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, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement și 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. d), alin. (5) lit. d) și j) și alin. (8) lit. a) 
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 Bibliotecii Județene V. A. Urechia 
Galați - Corp A”, 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 Bibliotecii 
Județene V. A. Urechia Galați - Corp A”, în cuantum de 15.957.930,37 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. (1) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe ce pot apărea pe 
durata implementării proiectului Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia 
Galați – Corp A”, 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. 

(3) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere pentru 
proiectul Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A” pe 
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întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați. 

Art.4. (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.5. 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          

                                                                                                                          



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.3790/24.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. 

A. Urechia Galați - Corp A” 

Proiectul „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A” va fi depus 
pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 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. 

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea fondului construit 
printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la 
incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și 
calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a 
performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.  

Vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice 
a clădirilor publice, precum lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, lucrări 
de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 
instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie, lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a 
sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 
lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri etc., dar și lucrări de 
consolidare seismică a clădirii pentru respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea în 
construcții. 

Scopul acestui proiect constă în consolidare seismică și renovare energetică moderată Corpului A 
al Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați, ceea ce presupune economii de energie primară 
cuprinse între 30-60%. Totodată, implementarea proiectului va conduce la reducerea consumului 
anual specific de energie finală pentru încălzire, reducerea consumului de energie primară, 
creşterea consumului de energie primară utilizând surse regenerabile, precum și reducerea 
nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră. 

Bugetul total al proiectului este de 15.957.930,37 lei, respectiv 3.241.702,80 euro, luând în 
considerare cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform Ghidului Solicitantului, Anexa III 
Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. Valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din 
valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA. De asemenea, vor fi asigurate și cheltuielile 
neeligibile sau conexe (suplimentare) în cazul în care vor fi necesare pentru implementarea 
proiectului, precum și cheltuielile privind mentenanța și întreținerea investiției pe perioada de 
durabilitate a proiectului. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 
realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A”. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 
Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
PREȘEDINTE, 

 
 COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 

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



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 3790/ 24.03.2022 
 
 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene 

V. A. Urechia Galați - Corp A” 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 
pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia 
Galați - Corp A”. 
 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază criteriile de eligibilitate specificate în 
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. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) 
lit. d), alin. (5) lit. d) și j) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 
privind Codul administrativ, consiliul județean îndeplinește atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean, în exercitarea acestor atribuții asigurând, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes județean privind cultura precum și conservarea, restaurarea și punerea 
în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, așa cum este cazul Bibliotecii 
Județene V. A. Urechia. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate 
de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. 
Urechia Galați - Corp A” îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Aurel Crețu/                                 Director Executiv –
1 ex./23.03.2022                                                                                                                    Camelia Epure 


