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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 clădire Școală generala și grădiniță corpul 

C1 localitatea Hăpria, comuna Ciugud” 

 

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

convocare de îndată în data de 13.05.2022; 

     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 clădire școală generala și 

grădiniță corpul C1 localitatea Hăpria, comuna Ciugud”, inițiator viceprimarul comunei Ciugud ; 

 - Raportul de specialitate elaborat de consilierul primarului, înregistrat sub nr. 3395/2022; 

- 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;  

 - 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, 

mailto:office@primariaciugud.ro
http://www.primariaciugud.ro/


în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție: „Eficientizare 

energetică clădire Școală generala și grădiniță corpul C1, localitatea Hăpria, comuna Ciugud”. 

 Art.2. Se aprobă nota de fundamentare a investiției „Eficientizare energetică clădire Școală 

generala și grădiniță corpul C1, localitatea Hăpria, comuna Ciugud” , conform  anexei nr. 1, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se  aprobă descrierea sumară a investiției „Eficientizare energetică clădire Școală 

generala și grădiniță corpul C1, localitatea Hăpria, comuna Ciugud”, conform  anexei nr.2 parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4  Se aprobă valoarea totală eligibilă a investiției în cuantum de 1.351.576,51 lei, la care 

se adaugă valoarea TVA, respectiv suma de 256 799, 53 lei. 

     Art.5  Comuna Ciugud se obligă să asigure spații adecvate pentru amplasarea unui număr de 

2 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și costurile necesare pentru punerea în 

funcțiune a acestora. Contravaloarea celor 2 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, în 

cuantum de 246.135 lei va fi suportată din alocarea suplimentară asigurată în cadrul apelului de 

proiecte, stațiile urmând a fi achiziționate centralizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației. 

 Art.6  Se aprobă suportarea din bugetul local al comunei Ciugud a eventualelor cheltuieli 

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

clădire Școală generala și grădiniță corpul C1, localitatea Hăpria, comuna Ciugud”. 

 Art.7 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.8 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Art.9 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Ciugud, prin 

intermediul compartimentelor de specialitate. 

 Art.10 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, 13.05.2022 

Nr.58 

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

% din numărul consilierilor în funcţie 

 



 

 
 

 

ANEXA nr. 2 la Hotărârea Consiliului local local al comunei Ciugud nr. 58/2022 

 

 

Descrierea sumară a investiției 

„Eficientizare energetica clădire școală generala și grădiniță corpul C1 localitatea Hăpria, 

comuna Ciugud” 
 

 

1. Descrierea investiției 
 

 Obiectivul investiției este situat in intravilanul localității Hăpria, in afara zonelor istorice de 

protecție. Conform extrasului de Carte funciara nr 77219-C1, terenul are o suprafața de 

18180.00mp și aparține domeniului public al Comunei Ciugud. Categoria de folosință a terenului 

este de curți, construcții si arabil. Din punct de vedere geometric, parcela are o formă regulata și are 

o mica inclinație. In prezent, pe teren exista, conform CF, 5 construcții: 

77219-C1 – corp Școala Gimnaziala si Grădiniță, Sc=312mp ; 

77219-C2 – clădire Școala Generala, corp B, Sc=271mp ; 

77219-C3 - fără acte, Sc= 180mp ; 

77219-C4 - fără acte Sc=38mp ; 

77219-C5 – fără acte Sc= 122mp 

 Se propune păstrarea tuturor clădirilor existente, cu intervenții doar pentru construcția C1. 

 Accesul obiectivului la căile de comunicație se face spre strada Ioan Haplea, către Sud. 

Parcela se învecinează la nord, est si vest cu proprietăți private, iar la sud se învecinează cu strada 

DJ 107 si parțial cu o proprietate private. La Est se afla strada Ioan Haplea si parțial proprietate 

private. Este asigurat accesul la strada Ioan Haplea, care la rândul ei are legătura cu DN 107. 

Accesul principal in clădire se face din strada Ioan Haplea. Clădirea are regim de înălțime S+P, iar 

in plan are o forma aproape pătrată, înscriind-se intr-un dreptunghi cu dimensiunea laturilor de cca. 

18.15 x 19.50 m. Construcția a fost realizata in jurul anului 1920.  

 Conform studiului geotehnic clădirea are fundații (continue, sub pereți) din beton, care se 

incastrează intr-un strat de aluviuni fine formate din argile prăfoase de culoare cafenie, plastic 

consistente spre plastic vârtoase, cu fragmente rotunjite de pietriș mărunt, cu o presiune 

convențională de bază de p̅ conv= 300 kPa. Adâncimea de fundare este de -1.20 m fata de cota 

terenului.  Subsolul are pereți netencuiți, din zidărie de cărămidă plina. 

 Planșeul peste subsol este alcătuit din bolti de cărămidă, susținute de arce din cărămidă. 

Câteva goluri au buiandrugi de lemn.  

 Suprastructura construcției este realizata cu pereți portanți (longitudinali si transversali) din 

zidărie de cărămidă ceramica, cu grosimi de 90 cm. Planșeul peste parter este din beton armat. 

Acoperișul are șarpantă din lemn in patru ape si învelitoare din țiglă ceramic. Construcțiile sunt 

amplasate într-o zonă seismică având (conform codului de proiectare seismică P 100-1 / 2006) 

valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0,12.g (adică 1.177 m/s2 ) si perioadă 

de colț Tc=0.7 secunde. Conform Codului P 100-1/2013, valoarea de vârf a accelerației terenului 

este de ag=0.15.g, adică 1.472 m/s2 .  

 Construcțiile se încadrează în categoria de importantă C (conform HG 766/1997) și clasa de 

importantă si de expunere la cutremur III (conform codului P-100-1/2013), clădiri de importantă 

normală.  

 In prezent, corpul clădirii nu funcționează la parametri optimi in ceea ce privește eficienta 

energetica si a condițiilor de utilizare. Pe perioada anotimpului rece pierderile de căldura sunt 

semnificative. Aceste fenomene se produc din cauza lipsei termoizolării planșeelor dintre subsol -

parter -pod.  

 Spațiul destinate Centralei termice nu are geam, iar grupurile sanitare nu sunt adecvate 

persoanelor cu dizabilități. 

 In cadrul proiectului prezentat se propune transformarea subsolului din spatii nefolosite in 

spatii administrative si spatii de depozitare. 
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 In ceea ce privește detaliile de arhitectura, exista o serie de neconformități care se propun a 

fi rezolvate prin documentația de fata : lipsa rampelor in zonele de acces, sistemul pluvial 

neconform, finisaje deteriorate (atât la interior cat si la exterior), instalații învechite si care nu mai 

fac fata cerințelor actuale etc. 

 Instalația electrica se afla într-o stare precara la nivelul întregii construcții. 

 Instalațiile de încălzire- centrala termica nu a fost înlocuita recent, caloriferele si conductele 

sunt învechite. 

 Au fost totuși observate degradări de suprafață la pereții exteriori si la nivelul soclului, 

cauzate de umezeala datorata apelor pluviale si de fenomenul de îngheț - dezgheț.  

 In interior nu au fost observate degradări sau fisuri, decât la nivel de finisaje, in partea de 

hol.  

 În prezent corpul clădirii nu funcționează la parametri optimi în ceea ce privește dezgheț 

energetică și a condițiilor de utilizare. Pe perioada anotimpului rece pierderile de căldură sunt 

dezgheț. Aceste fenomene se produc din cauza lipsei termoizolării planșeelor și și a folosirii unor 

tâmplarii ineficiente.  

 Materialul lemnos al șarpantei este atacat biologic local. Si nivelatoarea din țiglă ceramică 

se afla in stare buna, cu unele excepții punctuale.  

 Sistemul de evacuare a apelor pluviale (jgheaburi si̦ burlane) este relativ degradat, astfel 

produce degradări la nivelul soclului clădirii. Pe fațadele nord, est și vest ale clădirii există un 

trotuar de gardă foarte îngust, degradat. Nu exista trotuar pe întreg conturul construcției. Placarea 

treptelor din zona accesului principal a fost realizată cu materiale nepotrivite pentru exterior, care 

nu prezintă un finisaj de tip antiderapant. Accesibilitatea persoanelor cu handicap locomotor nu se 

poate realiza in varianta existenta, se propune construirea a doua rampe care sa deservească accesul 

la parter si accesul către subsol. 

Beneficiarul dorește: 

• Creșterea performantei energetice a clădirii.  

• Amenajarea subsolului ; 

• Refacerea finisajelor interioare-exterioare ; 

• Îmbunătățirea condițiilor privind accesul persoanelor cu dizabilități; 

• Reabilitarea instalațiilor termice, electrice si sanitare ;   

• Refacerea camerei centralei termice ; 

• Economie energetica si izolare termica ; 

• Se propun masuri la nivelul planșeului de sub pod si dintre parter-subsol, la nivelul 

instalațiilor electrice pentru asigurarea iluminatului interior in vederea creșterii performantei 

acestora ; 

2. Necesitate si oportunitate 

 Obiectivul de investiție propus spre finanțare contribuie la îndeplinirea obiectivului general 

ale PNRR este de a asigura cadrul necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România 

prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor rurale, 

respectiv al obiectivului specific apelului I.3 Reabilitare moderata a clădirilor publice este 

renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de 

servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. 

Renovarea 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 performanță energetică 

realizat la finalizarea investiției. 

Necesitatea și Oportunitatea finanțării investiției „Eficientizare energetica clădire școală generala și 

grădiniță corpul C1 localitatea Hăpria, comuna Ciugud” îndeplinesc condițiile de eligibilitate a 

ghidului specific al Planului Național de Redresare si Reziliență – Componenta 10 – Fondul Local. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta C10 – Fondul Local 
 
 

Anexă la Ghidul specific 
Model F 

 

 
 

   ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.58/2022 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – 

Fondul Local 

Investiția Eficientizare energetica 

clădire școală generala și grădiniță 

corpul C1 localitatea Hăpria, 

comuna Ciugud 

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.) 

Imobilul este situat in intravilanul localității Hăpria, in afara zonelor istorice de protecție.  

Conform extrasului de Carte funciara nr 77219-C1, terenul are o suprafața de 18180.00mp și 

aparține domeniului public al Comunei Ciugud. Categoria de folosință a terenului este de curți, 

construcții si arabil. 

Din punct de vedere geometric, parcela are o formă regulata și are o mica inclinație. 

In prezent, pe teren exista, conform CF, 5 construcții: 

77219-C1 – corp Școala Gimnaziala si Grădiniță, Sc=312mp ; 

77219-C2 – clădire Școala Generala, corp B, Sc=271mp ; 

77219-C3 - fără acte, Sc= 180mp ; 

77219-C4 - fără acte Sc=38mp ; 

77219-C5 – fără acte Sc= 122mp 

In cadrul prezentei documentații se propune păstrarea tuturor clădirilor existente, cu intervenții 

doar pentru construcția C1. 

Accesul obiectivului la căile de comunicație se face spre strada Ioan Haplea, către Sud. 

Parcela se învecinează la nord, est si vest cu proprietăți private, iar la sud se învecinează cu 

strada DJ 107 si parțial cu o proprietate private. La Est se afla strada Ioan Haplea si parțial 

proprietate private. 

Este asigurat accesul la strada Ioan Haplea, care la rândul ei are legătura cu DN 107. 

Accesul principal in clădire se face din strada Ioan Haplea. 

Clădirea are regim de înălțime S+P, iar in plan are o forma aproape pătrată, înscriind-se intr-un 

dreptunghi cu dimensiunea laturilor de cca. 18.15 x 19.50 m.  

Construcția a fost realizata in jurul anului 1920.  

Conform studiului geotehnic clădirea are fundații (continue, sub pereți) din beton, care se 

incastrează intr-un strat de aluviuni fine formate din argile prăfoase de culoare cafenie, plastic 

consistente spre plastic vârtoase, cu fragmente rotunjite de pietriș mărunt, cu o presiune 

convențională de bază de p̅ conv= 300 kPa.  

Adâncimea de fundare este de -1.20 m fata de cota terenului.  

Subsolul are pereți netencuiți, din zidărie de cărămidă plina. 

Planșeul peste subsol este alcătuit din bolti de cărămidă, susținute de arce din cărămidă. Câteva 

goluri au buiandrugi de lemn.  

Suprastructura construcției este realizata cu pereți portanți (longitudinali si transversali) din 

zidărie de cărămidă ceramica, cu grosimi de 90 cm. Planșeul peste parter este din beton armat. 

Acoperișul are șarpantă din lemn in patru ape si învelitoare din țiglă ceramic.  

Construcțiile sunt amplasate într-o zonă seismică având (conform codului de proiectare 

seismică P 100-1 / 2006) valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0,12.g 

(adică 1.177 m/s2 ) si perioadă de colț Tc=0.7 secunde. Conform Codului P 100-1/2013, 

valoarea de vârf a accelerației terenului este de ag=0.15.g, adică 1.472 m/s2 .  

Construcțiile se încadrează în categoria de importantă C (conform HG 766/1997) și clasa de 

importantă si de expunere la cutremur III (conform codului P-100-1/2013), clădiri de importantă 

normală.  

2. Necesitatea și oportunitatea 

investiției pentru care se aplică 

In prezent, corpul clădirii nu funcționează la parametri optimi in ceea ce privește eficienta 

energetica si a condițiilor de utilizare. Pe perioada anotimpului rece pierderile de căldura sunt 

semnificative. Aceste fenomene se produc din cauza lipsei termoizolării planșeelor dintre subsol 

-parter -pod.  

Spațiul destinate Centralei termice nu are geam, iar grupurile sanitare nu sunt adecvate 

persoanelor cu dizabilități. 
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In cadrul proiectului prezentat se propune transformarea subsolului din spatii nefolosite in spatii 

administrative si spatii de depozitare. 

In ceea ce privește detaliile de arhitectura, exista o serie de neconformități care se propun a fi 

rezolvate prin documentația de fata : lipsa rampelor in zonele de acces, sistemul pluvial 

neconform, finisaje deteriorate (atât la interior cat si la exterior), instalații învechite si care nu 

mai fac fata cerințelor actuale etc. 

Instalația electrica se afla într-o stare precara la nivelul întregii construcții. 

Instalațiile de încălzire- centrala termica nu a fost înlocuita recent, caloriferele si conductele 

sunt învechite. 

Au fost totuși observate degradări de suprafață la pereții exteriori si la nivelul soclului, cauzate 

de umezeala datorata apelor pluviale si de fenomenul de îngheț - dezgheț.  

In interior nu au fost observate degradări sau fisuri, decât la nivel de finisaje, in partea de hol.  

În prezent corpul clădirii nu funcționează la parametri optimi în ceea ce privește dezgheț 

energetică și a condițiilor de utilizare. Pe perioada anotimpului rece pierderile de căldură sunt 

dezgheț. Aceste fenomene se produc din cauza lipsei termoizolării planșeelor și și a folosirii 

unor tâmplarii ineficiente.  

Materialul lemnos al șarpantei este atacat biologic local. Si nivelatoarea din țiglă ceramică se 

afla in stare buna, cu unele excepții punctuale.  

Sistemul de evacuare a apelor pluviale (jgheaburi si̦ burlane) este relativ degradat, astfel 

produce degradări la nivelul soclului clădirii. Pe fațadele nord, est și vest ale clădirii există un 

trotuar de gardă foarte îngust, degradat. 

Nu exista trotuar pe întreg conturul construcției.  

Placarea treptelor din zona accesului principal a fost realizată cu materiale nepotrivite pentru 

exterior, care nu prezintă un finisaj de tip antiderapant. 

Accesibilitatea persoanelor cu handicap locomotor nu se poate realiza in varianta existenta, se 

propune construirea a doua rampe care sa deservească accesul la parter si accesul către subsol. 

Beneficiarul dorește: 

• Creșterea performantei energetice a clădirii.  

• Amenajarea subsolului ; 

• Refacerea finisajelor interioare-exterioare ; 

• Îmbunătățirea condițiilor privind accesul persoanelor cu dizabilități; 

• Reabilitarea instalațiilor termice, electrice si sanitare ;   

• Refacerea camerei centralei termice ; 

• Economie energetica si izolare termica ; 

• Refacerea sistemului pluvial ; 

• Se propun masuri la nivelul planșeului de sub pod si dintre parter-subsol, la nivelul 

instalațiilor electrice pentru asigurarea iluminatului interior in vederea creșterii performantei 

acestora ; 

3. Corelarea cu proiecte deja 

implementate la nivel local 

 

Parcela se învecinează la nord, est si vest cu proprietăți private, iar la sud se învecinează cu 

strada DJ 107 si parțial cu o proprietate privată. La Est se afla strada Ioan Haplea si parțial 

proprietate privată. 

Este asigurat accesul la strada Ioan Haplea, care la rândul ei are legătura cu DJ 107.  

Comuna Ciugud este beneficiara a Proiectului, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare 

Rurală, cu titlu ”Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Ciugud” . Prin proiectul amintit 

s-au modernizat rețeaua de infrastructura rutiera din Comuna Ciugud: drum comunal DC 40 si 

străzi din satele: Hăpria, Ciugud, Șeușa, Limba Teleac 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 este, de asemenea complementar cu proiectele de investiții public propuse spre 

finanțare de autoritatea publica pentru exercițiul financiar 2021-2027 prin fonduri publice, 

guvernamentale sau fonduri europene.  

La nivel de UAT, pe lângă investiția propusă, dorim să aplicăm pentru obținerea de finanțare 

PNRR pentru următoarele tipuri de proiecte de interes local:  

- C10 Fondul Local - I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 

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

Municipiul Alba Iulia; 

- C10 Fondul Local - I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 
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serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

- C10 Fondul Local - I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de 

amenajare a teritoriului și de planificare urbană 

 

6. Efectul pozitiv previzionat 

prin realizarea obiectivului de 

investiții 

Proiectul depus 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 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 

performanță energetică realizat la finalizarea investiției.  

Rezultate estimate:  

1 clădire reabilitata energetic - 624 mp aferenți suprafeței de clădire renovata energetic. 

7. Modul de îndeplinire a 

condițiilor aferente 

investițiilor 

Obiectivul de investiții care îndeplinesc următoarele condiții: 

• Este clădire publică cu funcțiuni de furnizare/prestare a serviciilor publice unități școlare și 

creșe; 

• în urma implementării proiectului de reabilitare energetică moderată, se va obține o reducere 

de minim 30% a consumului  de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin 

raportul de audit energetic si certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după 

executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice; 

• lucrările nu sunt încadrate in clasele I si II de risc seismic si nu  sunt necesare lucrări de 

consolidare antiseismică, conform raportului de expertiza Tehnică. 

8. Descrierea procesului de 

implementare 

Procesul de implementare a 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 in elaborare documentația tehnica etapa DALI 

prin atribuirea contractului de servicii cu nr. 4/1409 din data 01.03.2022 cu termen 

de finalizare la data 01.06.2022; 

4.2. Aprobarea indicatorilor tehnic-economice a documentație tehnice pentru 

obiectivul de investiție;  

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 (12 luni); 

4.6. Recepția la terminarea lucrărilor 

Termen estimativ de realizarea activităților in implementarea proiectului este de 24 luni. 

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

Ciugud:  

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, certifica necesitatea si oportunitatea plaților in proiect; verifica 

documentația transmisa la MDLPA; 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 

realizate in cadrul proiectului; organizează, lansează si realizează procedurile de 

atribuire; 

3. Responsabil cu managementul financiar: monitorizează efectuarea cheltuielilor 

conform bugetului si le înregistrează in evidentele financiar contabil, corelând toate 

informațiile financiar contabile ale proiectului; asigura respectarea regulilor financiare; 

furnizează datele relevante pentru realizarea rapoartelor financiare periodice; 

4. Responsabil juridic: semnează documentația eferenta proiectului pentru conformitate 

juridica; acorda asistenta juridica si sprijin de specialitate; verifica sub aspectul 

legalității contractele de achiziție de lucrări/servicii prevăzute in proiect, prin aplicarea 

vizei juridice.  

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

echipei de implementare/ proiect; asigura interfața cu Consiliu Local al comunei pentru 

proiectele de Hotărâre; verifica elaborarea rapoartelor;  

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

gestionarea proiectelor finanțate din fonduri publice si implicit fonduri europene.  
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Echipa de proiect va asigura activitățile de comunicare, management financiar, monitorizarea 

rezultatelor si evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu respectarea calendarului si 

bugetului. 

 

9. Alte informații Nu este cazul 

 
NUME SI PRENUME  ……………………………………… 
DATA   ……………………………………… 
SEMNĂTURA  ……………………………………… 
 
 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 


