HOTĂRÂRE NR. 63 /2019
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de
căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str. Nicolae Titulescu, nr. 69A în cadrul Apelului de proiecte POR
2014 – 2020 – Axa Prioritară 3
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 59/1/15/27.03.2019 întocmită de
Primarul municipiului Vulcan, dl. Gheorghe Ile, prin care se propune aprobarea Documentaţiei de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru:
Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str.
Nicolae Titulescu, nr. 69A în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3”;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 59/1/15/2019, raportul Direcției Tehnice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 58/1/17/2019, avizul
comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină ” înregistrat sub nr. 100/1/18/2019, şi avizul
comisiei de specialitate ”Amenajarea teritoriului protecţia mediului şi turism”, înregistrat sub nr. 95
/1/18/2019, de pe lângă Consiliul local,
Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul
Apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2 – REGIUNI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri
rezidenţiale;
Autoritatea de Dezvoltarea Regionala - regiunea Vest a transmis solicitarea de clarificare cu
nr. 6 pentru cererea de finantare depusă pentru prioritatea de investitii POR/2017/3/3.1/A/2 –
REGIUNI în cadrul programului Operațional Regional 2014 – 2020 si a fost înregistrată la Primăria
Municpiului Vulcan sub nr. 17423/18.03.2019.
Aceasta solicitare de clarificare are in vedere prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicata in
Monitorul Oficial nr. 1116/29.12.2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor
publice si a unor masuri fiscale-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si
prorogarea unor termene, in baza Instructiunii AMPOR nr. 112/08.03.2019, prin care se solicita
actualizarea estimarilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizitiilor efectuate/care urmeaza sa
fie efectuate, a devizului general, precum si a tuturor documentelor relevante afectate de aceste
modificari.
În baza prevederilor art. 45, alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare , ale art. (3), lit. d) din Hotărârea de Guvern
nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii” și Metodologia aferentă HG 28/2008 privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și luând în considerare
Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 15, alin. 1) ,
lit. b;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, litera d) si art. 45, alin. (2), lit. (a) si art. 126 din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru: Reabilitare
termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str. Nicolae
Titulescu, nr. 69A, conform Anexei nr, 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. (1) Se aprobă Descrierea investitiei si Indicatorii tehnico-economici pentru: Reabilitare
termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str. Nicolae
Titulescu, nr. 69A:
Valoarea totală a investiției estimată (cu TVA) este de 1.073,90890 mii lei, din care
C+M=898,76213 mii lei, respectiv 234,76498 mii EURO (TVA inclus), din care C+M = 196,47651
mii EURO, la cursul de 1 EURO=4.5744 lei/euro din luna iulie 2017.
Durata de realizare 5 ani, din care durata de realizare a lucrarilor este de 7 luni.
Capacitati (in unitati fizice si valorice)
Suprafata totala desfasurata 5557,32 mp, valoare investitie cu 1.073,90890 mii lei, de aici rezulta
total investitie 0,193242 mii lei/mp.
ALTI INDICATORI SPECIFICI
 durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 ani (de la data receptiei la terminarea
lucrarilor)


durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica : 4,5 ani



scaderea consumului anual de energie primara: 879,575 MWh/an



scaderea consumului anual de energie primara: 49,59 %



scaderea consumuluianual specfic de energie pentru incalzire: 152,4 kwh/m2/an



scaderea consumuluianual specfic de energie pentru incalzire: 71.04 %



economia de energie: 751,773 MWh/an




costul energiei economisite : 0.03237 euro/kwh
scaderea nivelului anual specific echivalent al gazelor cu efect de sera – 31,00 kgCO2/m2an

număr apartamente - 72
(2) Descrierea sumară a investiţiei propuse si detalierea indicatorilor tehnico-economici sunt
prevazuti în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și este asumată de proiectant.
ART.3 Se aprobă Devizul general al obiectului de investitii Reabilitare termică blocuri
municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str. Nicolae Titulescu, nr. 69A,
conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și este asumată de proiectant.

ART.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2019
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de
căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str. Nicolae Titulescu, nr. 69A, se abroga.
ART.5 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara, primarului
municipiului Vulcan, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Lung Cornel Nelucu

VULCAN, 28.03.2019
CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Velea Gabriel

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 19 voturi „ pentru”

