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Comuna CIUGUD 
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HOTĂRÂRE 

     privind aprobarea participării Comunei Ciugud in cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor 

publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, 

în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție: 

„EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL HAPRIA, 

COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” 

 

 

 Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa extraordinară cu convocare de 

îndată în data de 12.10.2022; 

     Luând în dezbatare: 

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ciugud in 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.3 – 

Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale, în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de 

investiție: „EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL HAPRIA, 

COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA”, inițiator primarul comunei Ciugud ; 

 - Raportul de specialitate elaborat de consilierul primarului, înregistrat sub nr. 7424/2022; 

 - Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, amenajarea 

teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător și turism, 

gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, 

cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinul pentru aprobarea „Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene 

aferente Planului National de Redresare si reziliență in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 – 

Fondul local” nr.999/2022, așa cum a fost modificat prin Ordinul nr. 2615/2022;  

 - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1. Se aprobă participarea Comunei Ciugud în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale în vederea 

solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție: „EFICIENTIZARE 

ENERGETICA CLADIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL HAPRIA, COMUNA CIUGUD, 

JUDEȚUL ALBA”. 

mailto:office@primariaciugud.ro
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 Art.2. Se aprobă nota de fundamentare a investiției „EFICIENTIZARE ENERGETICA 

CLADIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL HAPRIA, COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA”, 

conform  anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se  aprobă descrierea sumară a investiției „EFICIENTIZARE ENERGETICA 

CLADIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL HAPRIA, COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA”, 

conform  anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4  Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 165.440,00 euro fără TVA, 

respectiv 814.411,49 lei fără TVA, la care se adaugă valoarea TVA de 31.433,60 euro, respectiv 

154.738,18 lei, decontat de la Bugetul de Stat 

 Art.5  Se aprobă suportarea din bugetul local al comunei Ciugud a eventualelor cheltuieli 

neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „EFICIENTIZARE 

ENERGETICA CLADIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL HAPRIA, COMUNA CIUGUD, 

JUDEȚUL ALBA”. 

 Art.6 Se mandatează Primarul comunei Ciugud să reprezinte solicitantul Comuna Ciugud în 

relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe durata de pregătire a proiectului 

și a contractării, respectiv implementării proiectului. 

Art.7 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Ciugud, prin 

intermediul compartimentelor de specialitate. 

 Art.9  Hotărârea  se comunică către: 

- Instituţia Prefectului-judeţul Alba; 

- Primarului comunei Ciugud; 

- Compartimentului Juridic; 

- Compartimentului Achiziții publice și Investiții; 

- 1 (un) exemplar la dosar. 

 

    Preşedinte de şedinţă                                       Contrasemnează secretar general 

 

 

Ciugud, 12.10.2022 

Nr.122 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100 % din 

numărul consilierilor în funcţie 
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                                   Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.122/2022 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Planului Național de 

Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 – 

Fondul Local, Investiția 
EFICIENTIZARE 

ENERGETICĂ 

CLĂDIRE CĂMIN 

CULTURAL ÎN SATUL 

HĂPRIA, COMUNA 

CIUGUD, JUDEȚUL 

ALBA 

Titlu apel proiect 

 

I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice 

prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

1. 

Descrierea pe scurt a 

situației actuale (date 

statistice, elemente 

specifice, etc.) 

 

 

Clădirea care face obiectul proiectului intitulat „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE 

CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL HĂPRIA, COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” aparține 

domeniului public al UAT COMUNA CIUGUD, JUD. Alba. 

Imobilul pe care se propune realizarea investiției este situată în loc. Hăpria, str. Principală, nr. 

209, conform extrasului de carte funciară nr. 87644 Ciugud. Imobilul are funcțiunea de clădire 

cămin cultural. Clădirea are regim de înălțime parter. Structura existentă are forma neregulată în 

plan și dimensiunile maxime: 13.60 m x 27.58 m și este realizată din zidărie portanta confinată 

din cărămidă plină. Pereții exteriori sunt realizați din zidărie de cărămidă cu o grosime de 30 – 

40 cm. Planșeul peste parter este realizat cu grinzi de lemn, placat cu dușumea din dulapi din 

lemn. Acoperișul are o pantă mare și structura de rezistență de tip șarpantă din lemn cu 

învelitoare din țiglă metalică.  

Clădirea este realizată cu următoarea structură a anvelopei: 

Regim de înălțime P, H=6.90 m suprateran; Acoperișul de tip șarpantă din lemn, cu planșeu sub 

pod din grinzi de lemn: 

• Tencuială 2 cm; 

• Plăci gips – carton 2 cm; 

• Vată minerală 15 cm; 

• Lemn rășinoase planșeu și șarpantă 10 cm; 

Suprastructura verticală de rezistență este realizată din pereți structurali din zidărie, pentru pereții 

exteriori, având următoarele: 

• Tencuiala de var – ciment de 3 cm; 

• Zidărie din cărămidă plină  30 – 40 cm; 

• Polistiren expandat 10 cm; 

• Tencuială de var de 2 cm; 

Placa pe sol este formata din: 

• Covor PVC 3 cm; 

• Șapă mortar 5 cm; 

• Placă beton armat 10 cm; 

• Umplutură pietriș 10 cm; 

• Umplutură de pământ 100 cm; 

Încălzirea clădirii se realizează cu centrala termică pe gaz. 

Fundațiile sunt de tip fundații continue sub pereți realizate din cărămidă plină. Finisajele la pereți 

sunt din tencuieli stropite din var ciment fără decorațiuni exterioare. 

Clădirea căminului cultural Hăpria a fost proiectată și executată în anul 1972, conform 

prevederilor documentelor existente. Din punct de vedere termic, clădirea are nevoie de o serie 

de îmbunătățiri, astfel încât la finalul implementării proiectului, consumul de energie să scadă 

substanțial. în propunerea de reabilitare termică, sunt cuprinse mai multe măsuri: 

• Reabilitarea termică a clădirii și anume îmbunătățirea termoizolației de la nivelul 

pereților și de la nivelul planșeului sub pod; 
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• Înlocuirea parțiala a instalațiilor de  încălzire și montarea unor sisteme de panouri solare 

și fotovoltaice; 

• Reparații locale elemente structurale, acolo unde este cazul; 

Se vor realiza lucrările de reabilitare termica, izolare hidrofuga și de refacere finisaje și instalații 

interioare, care nu vor afecta rezistența și stabilitatea clădirii căminului cultural din localitatea 

Hăpria, comuna Ciugud, jud. Alba.  

Conform expertizei tehnică elaborată de către SC STRUCTDESIGN TIMIȘ SRL nu sunt 

necesare lucrări de consolidare la nivelul fundațiilor existente. Fundația clădirii este la nivelul 

adâncimii minime de îngheț și la nivelul adâncimii minime de fundare.  

La momentul depunerii acestui proiect, structura clădirii prezintă degradări ale materialelor din 

cauza ascensiunii apei capilare. Efectele de îngheț-dezgheț nu sunt încă vizibile. La colțurile 

exterioare se observă degradări ale mortarului din cauza funcționării necorespunzătoare a 

elementelor de colectare a apelor pluviale. Clădirea care face obiectul investiției se încadrează 

în clasa de risc seismic Rs III.  

Clădirea căminului cultural din satul Hăpria, comuna Ciugud, jud. Alba este o construcție 

obișnuită, cu dimensiuni reduse și cu importanță arhitecturală și ambientală normală.  

Accesul în clădire se realizează în fațada principală și fațada posterioară.  

2. Necesitatea și 

oportunitatea investiției 

pentru care se aplică 

 

 

Clădirea – Căminului cultural din localitatea Hăpria, comuna Ciugud, jud. Alba, care face 

obiectul acestui proiect, beneficiază de unele sisteme de termoizolare, însă acestea sunt învechite 

și neperformante și nu asigură gradul de confort necesar, nefiind suficiente pentru buna 

funcționare a obiectivului.  Intervențiile necesare pentru reabilitarea termică a clădirii se împart 

în două categorii: intervenții asupra clădirii și intervenții asupra instalațiilor aferente clădirii.  

Intervențiile asupra clădirii vizează reducerea necesarului propriu de căldură al clădirii, 

independent de comportamentul instalațiilor și al consumatorilor.  

Reabilitarea clădirii Căminului cultural din localitatea Hăpria este absolut necesară în vederea 

aducerii ei la un grad de confort și eficiență conform normelor și normativelor în vigoare.  

Premisa esențială a proiectului este de a asigura instalațiile necesare, concomitent cu exigențele 

obligatorii adoptând soluții tehnice în urma cărora să rezulte instalații performante, fiabile și 

condiții superioare de utilizare, concomitent cu un efort investițional minim. 

Următoarele lucrări de intervenție asupra clădirii sunt considerate că vor duce la creșterea 

eficientei energetice a obiectivului investițional: 

• Reabilitarea termica a clădirii, îmbunătățirea termoizolației de la nivelul pereților si de 

la nivelul planșeului sub pod; 

• Înlocuirea parțiala a instalațiilor de încălzire si montarea unor sisteme de panouri solare 

si fotovoltaice; 

• Reparații locale a elementelor structurale, doar acolo unde va fi cazul; 

In urma realizării acestui proiect se dorește ca aceasta clădire sa devina eficienta din punct de 

vedere energetic, iar consumul excesiv de energie primara sa fie redus cu minim 30 %.  

3. Corelarea cu proiecte 

deja implementate la 

nivel local 

 

 

Clădirea căminului cultural din localitatea Hăpria este situata pe strada Principala, nr. 209, 

conform Extrasului de carte funciara nr. 87644 Ciugud. Accesul in clădire poate fi realizat de pe 

strada Principală. 

Comuna Ciugud este beneficiara proiectului finanțat prin intermediul Programul Național de 

Dezvoltare Rurală - PNDR proiect intitulat „Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna 

Ciugud”. Prin proiectul menționat mai sus a fost modernizată rețeaua de drumuri din comuna 

Ciugud: drum comunal DC40 si străzi din satele Hăpria, Ciugud, Șeușa, Limba, Teleac si 

Drâmbar. 

4. Corelarea cu proiecte în 

curs de implementare de 

la nivel local 

 

 

Comuna Ciugud are mai multe obiective de investiții in implementare printre care enumeram 

proiectele cu titlu „Eficientizare energetica clădire scoală generala si grădinița Corpul B sat 

Hăpria„ respectiv „Amenajare parc Hăpria”. Pentru ambele proiecte sunt elaborate 

documentațiile tehnice etapa proiect tehnic. Ambele proiecte sunt depuse in cadrul Programelor 

Operaționale pentru finanțarea acestor investiții. Un alt proiect aven in elaborare in etapa de PT 

si DTAC  pentru obiectivul de investiție cu titlu „Amenajare zona centrala in satul Hăpria”.  

Astfel, investiția propusa spre finanțare este complementara din punct de vedere tehnic si 

funcțional cu proiectele descrise anterior. 

5. Corelarea cu celelalte 

proiecte pentru care se 

aplică la finanțare 

 

 

Proiectul intitulat EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL ÎN 

SATUL HĂPRIA, COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA este complementar cu proiectele de 

investiții publice propuse spre finanțare de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

Ciugud, jud. Alba pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, prin intermediul fondurilor publice, 

guvernamentale si europene. 

La nivelul UAT Comuna Ciugud, jud. Alba, pe lângă investiția propusă, dorim sa aplicăm pentru 

obținerea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului Național pentru Redresare si 

Reziliența – PNRR, pentru următoarele priorități de investiții de investiții de interes local: 
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• C10 Fondul local – I1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 

(achiziția de vehicule nepoluante, respectiv microbuze) proiect depus în parteneriat cu 

Municipiul Alba Iulia; 

• C10 Fondul Local – I.3 – Reabilitarea moderata a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 

serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ – teritoriale; 

• C10 Fondul Local – I.4 – Elaborarea / actualizarea in format GIS a documentațiilor de 

amenajare a teritoriului și de planificare urbană. 

6. Efectul pozitiv 

previzionat prin 

realizarea obiectivului de 

investiții 

 

 

Proiectul propus spre finanțare contribuie la atingerea obiectivului de renovare energetică 

moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la 

nivel local. Renovarea clădirii publice va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie 

primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul 

de performantă energetică realizat la finalizarea investiției. 

Rezultate estimate: 

1 clădire reabilitată energetic – 376 mp aferenți suprafeței de clădire renovata energetic. 

7. Modul de îndeplinire a 

condițiilor aferente 

investițiilor 

 

 

Obiectivul investițional propus spre finanțare îndeplinește următoarele condiții: 

• Este clădire publica cu funcțiune specifică unităților publice culturale ; 

• In urma implementării proiectului de reabilitare energetică moderată se va obține o 

reducere de minim 30% a consumului de energie primară in comparație cu consumul 

actual, atestat prin raportul de audit energetic si certificatul de performanta energetica 

elaborat înainte și după executarea lucrărilor de eficientizare energetică a clădirii 

publice respective; 

Lucrările necesare creșterii eficienței energetice a clădirii nu sunt încadrate în clasele I si II de 

risc seismic și nu sunt necesare lucrări de consolidare antiseismică, conform prevederilor 

raportului de expertiză tehnică. 

8. Descrierea procesului de 

implementare 

 

 

Valoarea investiției (în EURO): 196.873,60 euro TVA inclus, din care 165.440,00 euro fără 

tva reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare și Reziliență, și TVA 

aferent cheltuielilor eligibile in valoare de 31.433,6 euro cheltuieli asigurate din bugetul de stat. 

Având in vedere cursul infoero utilizat din luna mai 2021: 1 EURO- 4.9227 lei; 

Valoarea intervențiilor de mai sus (in LEI): 969.149,67 lei inclus tva, din care 814.411,49 lei 

fără tva reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare și Reziliență, și 

TVA aferent cheltuielilor eligibile in valoare de 154.738,18 lei, cheltuieli asigurate din bugetul 

de stat. 

Procesul de implementare al investiției se bazează pe întocmirea unui calendar in care sunt 

descrise activitățile necesare pentru realizarea investiției respectiv termenele de îndeplinire: 

1. Depunerea cererii de finanțare; 

2. Evaluarea cererii de finanțare; 

3. Semnarea contractului de finanțare; 

4. Implementarea proiectului: 

4.1 Pentru obiectivul proiectului avem elaborată documentația tehnico-economică, în urma 

contractării serviciilor de proiectare faza DALI; 

4.2 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului investițional; 

4.3 Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiție; 

4.4 Desfășurarea procedurilor de achiziție publica pentru execuția de lucrări la obiectivul 

de investiție; 

4.5 Execuția lucrărilor, estimată ca se va realiza pe parcursul a 12 luni. 

4.6 Recepția la terminarea lucrărilor. 

Termenul estimativ de realizare a activităților in implementarea proiectului este de 24 luni. 

Pentru implementarea proiectului vor fi folosite resursele de care dispune UAT Comuna Ciugud, 

jud. Alba: 

1. Manager de proiect: coordonează activitățile proiectului, monitorizează planificarea 

acțiunilor proiectului, urmărește respectarea cerințelor de implementare, coordonează 

realizarea evaluării interne a proiectului, supervizează raportările solicitate de 

finanțator, certifică necesitatea și oportunitatea plăților in proiect; verifică documentația 

transmisă la finanțator; asigura întocmirea documentației in formatele interne / cele 

impuse de finanțator; verifica rapoartele; cererile de rambursare/cererile de plata; 

2. Responsabil achiziții publice: verifica documentația de atribuire pentru achizițiile 

realizare in cadrul proiectului; organizează, lansează și realizează procedurile de 

atribuire; 

3. Responsabil cu managementul financiar: monitorizează efectuarea cheltuielilor 

conform bugetului și le înregistrează în evidentele financiar contabile, corelând toate 

informațiile financiar contabile ale proiectului; asigură respectarea regulilor financiare 
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ale proiectului; asigură respectarea regulilor financiare; furnizează datele relevante 

pentru realizarea rapoartelor financiare periodice; 

4. Responsabil juridic: semnează documentația aferentă proiectului pentru conformitate 

juridică; acorda asistentă juridică și sprijin de specialitate; verifică sub aspectul 

legalității contractele de achiziție de lucrări/bunuri/servicii prevăzute în cadrul 

proiectului, prin aplicarea vizei juridice; 

5. Responsabil cu comunicarea: menține relația cu finanțatorul, participă la întrunirile 

echipei de implementare / proiect; asigura interfața cu Consiliul Local al Comunei 

Ciugud pentru proiectele de Hotărâre; verifica elaborarea rapoartelor. 

Persoanele din cadrul echipei de implementare dețin o vasta experiența în ceea ce privește 

gestionarea proiectelor finanțate din fonduri publice și implicit fonduri europene.  

Echipa de proiect va asigura activitățile de comunicare, management financiar, monitorizarea 

rezultatelor și evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu respectarea calendarului și 

bugetului. 

9. Alte informații Nu este cazul. 

 

 

 

NUME SI PRENUME 

DATA:     

SEMNĂTURA   

 

 Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează secretar general 

 



 

 

 

 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consililui local al comunei Ciugud nr.122/2022 

 

Descrierea sumară a investiției in cadrul proiectului intitulat  

EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL HAPRIA, 

COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA 

 

 

1. Descrierea investiției: 

 

Clădirea care face obiectul proiectului intitulat „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE 

CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL HĂPRIA, COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” aparține 

domeniului public al UAT COMUNA CIUGUD, JUD. Alba. 

Imobilul pe care se propune realizarea investiției este situat in loc. Hăpria, str. Principală, nr. 209, 

conform extrasului de carte funciară nr. 87644 Ciugud. Imobilul are funcțiunea de clădire cămin 

cultural. Clădirea are regim de înălțime parter. Structura existenta are forma neregulată în plan și 

dimensiunile maxime: 13.60 x 27.58 m, este realizată din zidărie portantă confinată din cărămidă 

plină. Pereții exteriori sunt realizați din zidărie de cărămidă cu o grosime de 30 – 40 cm. Planșeul 

peste parter este realizat cu grinzi de lemn, placat cu dușumea din dulapi din lemn. Acoperișul are 

o panta mare si structura de rezistenta de tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă metalică.  

Clădirea este realizata cu următoarea structura a anvelopei: 

Regim de înălțime P, H=6.90 m suprateran; Acoperișul de tip șarpantă din lemn, cu planșeu sub pod 

din grinzi de lemn: 

• Tencuiala 2 cm; 

• Placi gips – carton 2 cm; 

• Vata minerala 15 cm; 

• Lemn rășinoase planșeu și șarpantă 10 cm; 

Suprastructura verticala de rezistență este realizat din pereți structurali din zidărie, pentru pereții 

exteriori, având următoarele caracteristici tehnice: 

• Tencuiala de var – ciment de 3 cm; 

• Zidărie din cărămidă plină  30 – 40 cm; 

• Polistiren expandat 10 cm; 

• Tencuială de var de 2 cm; 

Placă pe sol este formata din: 

• Covor PVC 3 cm; 

• Șapă mortar 5 cm; 

• Placă beton armat 10 cm; 

• Umplutură pietriș 10 cm; 

• Umplutură de pământ 100 cm; 

Încălzirea clădiri se realizează cu centrală termică pe gaz. 

Fundațiile sunt de tip fundații continue sub pereți realizate din cărămidă plina. Finisajele la pereți 

sunt din tencuieli stropite din var ciment fără decorațiuni exterioare. 

 

Clădirea căminului cultural Hăpria a fost proiectata și executată in anul 1972, conform prevederilor 

documentelor existente. Din punct de vedere termic, clădirea are nevoie de o serie de îmbunătățiri, 

astfel încât la finalul implementării proiectului, consumul de energie să scadă substanțial. In 

propunerea de reabilitare termică, sunt cuprinse mai multe măsuri: 

• Reabilitarea termică a clădirii și anume îmbunătățirea termoizolației de la nivelul pereților 

și de la nivelul planșeului sub pod; 

• Înlocuirea parțială a instalațiilor de  încălzire și montarea unor sisteme de panouri solare și 

fotovoltaice; 

• Reparații locale elemente structurale, acolo unde este cazul; 



 

 

 2 

Se vor realiza lucrările de reabilitare termica, izolare hidrofugă și de refacere finisaje și instalații 

interioare, care nu vor afecta rezistența și stabilitatea clădirii căminului cultural din localitatea 

Hăpria, comuna Ciugud, jud. Alba.  

Conform raportului de expertiză tehnică elaborată de către SC STRUCTDESIGN TIMIS SRL nu 

sunt necesare lucrări de consolidare la nivelul fundațiilor existente. Fundația clădirii este la nivelul 

adâncimii minime de îngheț și la nivelul adâncimii minime de fundare.  

La momentul depunerii acestui proiect, structura clădirii prezinta degradări ale materialelor din 

cauza ascensiunii apei capilare. Efectele de îngheț-dezgheț nu sunt încă vizibile. La colțurile 

exterioare se observă degradări ale mortarului din cauza funcționarii necorespunzătoare a 

elementelor de colectare a apelor pluviale. Clădirea care face obiectul investiției se încadrează in 

clasa de risc seismic Rs III.  

Clădirea căminului cultural din satul Hăpria, comuna Ciugud, jud. Alba este o construcție obișnuita, 

cu dimensiuni reduse și cu importanta arhitecturală și ambientală normală.  

Accesul în clădire se realizează în fațada principală și fațada posterioară. 

 

2. Necesitatea si oportunitatea investiției 

 

Clădirea – Căminului cultural din localitatea Hăpria, comuna Ciugud, jud. Alba, care face 

obiectul acestui proiect, beneficiază de unele sisteme de termoizolare, însă acestea sunt învechite și 

neperformante și nu asigură gradul de confort necesar, nefiind suficiente pentru buna funcționare a 

obiectivului.  Intervențiile necesare pentru reabilitarea termica a clădirii se împart în două categorii: 

intervenții asupra clădirii și intervenții asupra instalațiilor aferente clădirii.  Intervențiile asupra 

clădirii vizează reducerea necesarului propriu de căldură al clădirii, independent de comportamentul 

instalațiilor și al consumatorilor.  

Reabilitarea clădirii Căminului cultural din localitatea Hăpria este absolut necesară în 

vederea aducerii ei la un grad de confort și eficientă conform normelor și normativelor în vigoare.  

Premisa esențială a proiectului este de a asigura instalațiile necesare, concomitent cu exigențele 

obligatorii adoptând soluții tehnice în urma cărora sa rezulte instalații performante, fiabile și condiții 

superioare de utilizare, cu un efort investițional minim. 

Următoarele lucrări de intervenție asupra clădirii sunt considerate ca vor duce la creșterea 

eficientei energetice a obiectivului investițional: 

• Reabilitarea termica a clădirii, îmbunătățirea termoizolației de la nivelul pereților si de la 

nivelul planșeului sub pod; 

• Înlocuirea parțială a instalațiilor de încălzire si montarea unor sisteme de panouri solare si 

fotovoltaice; 

• Reparații locale a elementelor structurale, doar acolo unde va fi cazul; 

 

In urma realizării acestui proiect se dorește ca această clădire sa devină eficientă din punct 

de vedere energetic, iar consumul excesiv de energie primară sa fie redus cu minim 30 %.  

Proiectul intitulat „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLADIRE CĂMIN CULTURAL ÎN 

SATUL HĂPRIA, COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” îndeplinește condițiile de eligibilitate 

a ghidului specific al Planului Național de Redresare și Reziliența – Componenta 10 – Fondul Local. 

NUME SI PRENUME:  

DATA:              

SEMNĂTURA   

 

     Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează secretar general 

 


