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HOTĂRÂREA nr.46 /2021
privind participarea la PROGRAM cu obiectivul “REABILITAREA TERMICĂ   ȘI ENERGETICĂ A

OBIECTIVULUI EDUCAȚIONAL – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, SAT PĂDURENI, COMUNA PĂDURENI, JUD.
VASLUI”

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

referitoare la contracte sau convenții;  
d) HG  907/2016,  privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul  cadru  al  documentațiilor  tehnico-

economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din  fonduri  publice  ,  cu  modificările  și
completările ulterioare; 

e) HG  925/1995  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  verificarea  și  expertizarea  tehnică  a
proiectelor,  expertizarea  tehnică  a  execuției  lucrărilor  și  a  construcțiilor,  precum  și  verificarea  calității
lucrărilor executate , cu modificările ulterioare ;

f) Legea 10/1995, privind calitatea în construcții;
g) Ghidul de finanțare pentru Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în

clădirile publice emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
h) Legea 98/2016, privind achizițiile publice;
i) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale O.U.G.

nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
j) În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din

O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

Consiliul Local al Comunei  PĂDURENI , judeţul Vaslui;

 HOTĂRĂȘTE:

                  Art. 1. - Se aproba participarea Comunei PĂDURENI  , in cadrul Programului de finanțare pentru
creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice finanțat de Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM.

                 Art. 2.– Comuna PĂDURENI, va respecta toate cerințele PROGRAMULUI  si a contractului de finanțare
ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobării proiectului de investiții. In acest sens, in conformitate cu Art. 12 e)
din  Ghidul  de  finanțare  al  Programului  privind  creșterea  eficienței  energetice  și  gestionarea  inteligentă  a
energiei în clădirile publice, aproba participarea la Program, respectiv:
-        Își exprima acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor
eligibile ale proiectului in procent de :

 2 % pentru obiectivul de investiții  “REABILITAREA TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI 
EDUCAȚIONAL –ȘCOALA  CU CLASELE I-VIII, SAT PĂDURENI, JUD. VASLUI”

-    Își exprima acordul privind susținerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului;



-      Își exprima angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea
procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind
achizițiile publice;

Art.  3.  (1)  Pentru  obiectivul  de  investiții  “REABILITAREA  TERMICĂ  ȘI  ENERGETICĂ  A  OBIECTIVULUI
EDUCAȚIONAL – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII SAT PĂDURENI, COMUNA PĂDURENI, JUD. VASLUI”,  se aproba
indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – proiect nr.
313/2020 elaborator  SC IOVICON  SRL  ,  ce  va  fi  depus  in  cadrul  Programului  privind  creșterea  eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM. Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliați in cadrul D.A.L.I. –
atașat. 

Valoarea totala a obiectivului de investiții este 2.998.640,88 lei cu TVA (2.523.121,05 lei Fără TVA) din care
C+M  2.205.296,60 lei, conform devizului general anexat la prezenta hotărâre.

1) Valoarea eligibila a proiectului: 2.577.166,79 lei;
2) Valoarea contribuției proprii la eligibil 2%: 51.543,34 lei
3) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil:  2.525.623,45 lei;
4) Valoarea cheltuielilor neeligibile: 421.474,10 lei;
5) Valoarea contribuției proprii totală (contribuția la eligibil +neeligibil): 473.017,44 lei;

  (2)Descrierea investiției, indicatorii de performanță se regăsesc in Anexa nr.1 care face parte din pre-
zenta hotărâre.
           
Art.4.  Persoana desemnata sa reprezinte Comuna PĂDURENI in relația cu Administrația Fondului de Mediu
este TEMISTOCLE DIACONU.

Art.  5.    Aducerea la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură de către primarul  comunei  TEMISTOCLE
DIACONU .

Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei și  prefectului județului VASLUI și  se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul
primăriei, precum și pe pagina de internet www.comuna-padureni.ro. 

Pădureni, 14 octombrie 2021
         Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
          PASCAL COSTICĂ 

                                                                        Contrasemneaza
       Secretar general UAT Pădureni

   Munteanu Mirela

Adoptata astazi  14.10.2021 în şedinţă extraordinară

Cu un numar de   .11...   voturi”pentru”, din    ..11...  consilieri prezenti la sedinta.



Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliu Local Nr. 46 /14.10.2021

Pentru obiectivul de investiții “REABILITAREA TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI EDUCAȚIONAL -ȘCOALA

CU CLASELE I- VIII, SAT PADURENI, COMUNA PĂDURENI , JUDEȚUL VASLUI ”

 indicatorii  tehnico-economici  ai   DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII  – proiect nr.
313/2020elaborator SC IOVICON SRL , ce va fi depus in cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit
in continuare PROGRAM. 
Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliați in cadrul D.A.L.I. – atașat. 
Valoarea totala a investiției este de 2.523.121,05 lei fără TVA, respectiv 2.998.640,88  lei TVA inclus;

1) Valoarea eligibila a proiectului:  2.577.166,79 lei;
2) Valoarea contribuției proprii la eligibil 2 %:  51.543,34 lei;
3) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 2.525.623,45 lei;
4) Valoarea cheltuielilor neeligibile: 421.474,10lei;
5) Valoarea contribuției proprii totală (contribuție la eligibil+neeligibil): 473.017,44 lei;
6) Construcții - Montaj (C+M) : 2.205.296,60 lei

INDICATORI TEHNICI 
Descrierea soluției tehnice corespunzătoare  Scenariului recomandat :
Terenul care face obiectul lucrării se afla in intravilanul Comunei PĂDURENI , si are o suprafața de 5823,00 mp.

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI - Școala cu clasele I-VIII ce va fi supusa reabilitării:

Regim de înălțime:
existent: Parter
propus: Parter
Suprafața construita propusa:  
existent:               544,00 mp
propus: 544,00 mp
Suprafața construita desfășurata:              
existent: 544,00 mp
propus: 544,00 mp
Suprafața utila:              
existent: 448,00 mp
propus: 448,00 mp
Înălțimea maxima:
existent: 7,96 m
propus: 7,91 m

Indicatori urbanistici:
P.O.T. existent =  14.44%                     P.O.T. propus  = 14,44%
C.U.T. existent = 0,144                          C.U.T. propus = 0.144
Categoria de importanta: “C”;
Clasa de importanta: III;
Gradul de rezistenta la foc: IV;
UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE.

În conformitate cu Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare s-a propus procurarea si montarea unui sistem solar de producere apa calda menajera,
compus din : 

 colector solar cu tuburi vidate 



 agent termic Tyfocor cu punct de înghet: -28 grdC; 

 set racorduri; grup de pompare cu sistem de automatizare; 

 aerisitor; accesorii pentru racordare; 

 set conducte boiler; 

 vas de expansiune

Obiectivul de investiţie
Reabilitare termică a scolii: Școala cu clasele I -VIII, sat PĂDURENI , com. PĂDURENI, Jud. VASLUI”,   
Din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile, lansat de Mi-
nisterul Mediului Apelor și Pădurilor.

Descrierea investiţiei
      Prin prezenta documentație , beneficiarul dorește să dezvolte un proiect de reabilitare a clădirii existente

în perspectiva atingerii obiectivelor programului:

 Reducerea consumului anual de energie primară;
 Reducere cantității de emisii de gaze cu efect de seră;
 Creșterea producerii de energie primară din surse regenerabile de energie 

Ținând cont de specificațiile auditului energetic, ale expertizei tehnice dar și de necesitățile obiectivului , a
fost ales un set de lucrări considerat cel mai potrivit din punct de vedere constructiv, funcțional, arhitectural și
economic.

Pentru realizarea celor propuse sunt necesare următoarele categorii de lucrări:
 reabilitarea  termică a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre și uși, planșeu peste ultimul nivel,

planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitorilor;
 modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic, a sistemelor de

ventilare și climatizare;
 implementarea  surselor de energie regenerabilă, precum instalații cu panouri solare termice și/sau

hibride,  pompe de căldură;
 implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energe-

tice și monitorizarea consumului de energie;
 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientă ridica-

tă și durată mare de viață, tehnologie LED;
 sistem de ventilație mecanică a  aerului , cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesa -

rului de aer proaspăt și a nivelului de umiditate care să  asigure starea de sănătate a utilizatorilor în
spațiile în care își desfășoară activitatea.

Indicatori de performanţă 
 În urma implementării soluților propuse în variantele de reabilitare energetică , conform auditului ener-

getic nr.176/din 11.09.2021 elaborat de  Auditor Energetic AE Ici dr. ing. Butuc Lucian, pentru
 Obiectivul REABILITAREA TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI EDUCAȚIONAL- ȘCOALA CU CLASELE

I-VIII SAT PĂDURENI, COMUNA PĂDURENI, JUDETUL VASLUI  cu aria utilă a spațiului încălzit de 448 MP rezultă :

 Reducerea procentuală a consumului de energie primară: 67.43 % ;

 Reducerea procentuală a cantității de emisii de CO2 – 67.83 %;

 Procent din consum de energie din surse regenerabile -13,5 %;
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