
 
ROMÂNIA 

JUDEŢULăBUZ;U 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CILIBIA 

 
H O T ; R Â R E  

 
privind  aprobarea documentației tehnico-economice  めi a indicatorilor  tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții ,, Reabilitarea în vederea creめterii 

eficienței energetice clădiri publice a Scolii Gimnaziale Cilibia”  
 

      CONSILIUL LOCALăALăCOMUNEIăCILIBIA,ăJUDEもUL BUZ;U. 
       Având în vedere: 
         - referatul de aprobare  a Primarului comunei Cilibia, înregistrată sub  

nr.2828 / 14.10.2021 prin care propune   aprobarea documențatiei tehnico- 
economice  めi a indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții ,, 
Reabilitarea în vederea creめterii eficienței energetice clădiri publice a Scolii 
Gimnaziale Cilibia” în cadrul Programului privind creめterea eficienței energetice めi 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice aprobat prin Ordinul 
Ministerului Mediului, Apelor めi Pădurilor nr. 1.548/2021 privind modificarea 
Ordinului ministerului mediului, apelor めi pădurilor  nr.2.057/2020; 

    - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub nr. 2829/14.10.2021; 
- raportul de avizare a Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- 

socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public めi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului めi urbanism, protecția 
mediului めi turism, a Consiliului local , înregistrat la nr.____/2021; 
     - avizul Secretarului general al Comunei Cilibia dat pe proiectul de hotărâre; 
     - prevederile art. 120 めi art. 121 alin. (1) めi (2) din Constituția României, 
republicată; 
     - prevederile art. 8 めi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
     - prevederile art. 7 alin. (2) めi art. 1166 めi următoarele din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte 
sau convenții; 
     - prevederile art. 20 めi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
     - prevederile art.44 alin.(1) めi art. 45 alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările めi completările ulterioare; 
    - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic  

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ; 
    -  prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
    - prevederile  Ordinului Ministerului Mediului, Apelor めi Pădurilor nr. 1.548/2021 
privind modificarea Ordinului ministerului mediului, apelor めi pădurilor  



nr.2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind 
creめterea eficienței energetice めi gestionarea inteligență a energiei în clădirile 
publice cu destinație de unități de învățământ; 
    - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare めi 
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economici aferente obiectivelor / 
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ;  

           In temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) めi  alin.(4) lit.d), art. 139 alin.(1) 
    めi art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind  
    Codul administrativ, cu modificările めi completările ulterioare; 

 
H O T ; R ; Ș T E: 

              
        Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică  めi a indicatorilor tehnico–
economici aferenți obiectivului de investiții ,, Reabilitarea în vederea creめterii 
eficienței energetice clădiri publice a Scolii Gimnaziale Cilibia” în cadrul Programului 
privind creめterea eficienței energetice めi gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice, prezentată în anexa nr.1. 
       Art.2. Se aprobă documentația privind descrierea investiției ,, Reabilitarea în 
vederea creめterii eficienței energetice clădiri publice a Scolii Gimnaziale Cilibia”, 
prezentată în  anexa nr.2. 
      Art.3. Anexele nr. 1 めi 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.          
      Art.4. Consiliul local al comunei Cilibia, îめi asumă finanțarea din bugetul propriu 
a tuturor categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din fondurii externe pentru 
obiectivul de investiții prevăzut la art.1. 
        Art.5. Se împuterniceめte primarul comunei Cilibia în persoana dl. Enache Ion, să 
încheie contractul de finanțare nerambursabilă în vederea realizării obiectivului de 
investiții prezentat la art.1. 

            Art.6. Se desemnează Primarul Comunei Cilibia cu efectuarea demersurilor  
    necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
            Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoめtință publică, respectiv se comunică  
    Primarului comunei Cilibia, Instituției Prefectului-județul Buzău, în condițiile めi termenele 
    prevăzute de lege. 
 
            Nr. ____ / ___________. 

 
 
                              PREȘEDINTEăDEăȘEDINも;,       
                         Consilier local-Beldim<nescuăIulia     
                                                                                    Contrasemneaz<, 
                                                                            Secretar general al comunei, 
                                                                                    Spirache Elvira-Marcela 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cilibia  in sedinta din data de ___________ cu respectarea 
prevederilor art. 139  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ , cu un numar de___ voturi pentru ,___ abtineri si___ voturi 
impotriva  , din numarul total de 11  consilieri in functie si __  consilieri prezenti la sedinta.  
 
 
 



 
 
 
 

                                          
                                                     Anexa la HCL nr. __/2021 

 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenゃiă  

obiectivului de investiゃ i i 
 
 
 

" Eficientizare energetică a むcolii gimnaziale Cilibia ( Corp C1),  
desființare Corp C2, reabilitare Corp C3” 

 
 

        - lei cu TVA - 
 Indicatorul   

1 Valoare  obiect iv  invest i ț i i   
 

1.1  Valoare tota lă  9 .714.574,39 

1.2  D in  care C+M 7.952.037,60 

2 Componentele  proiectului  
 

2.1 Corp C1-  Scoa la  Gimnaz ia la  C i l ib ia -  

propusa spre reab i l i tare in  vederea 

ef i c ient izar i i  energet ice  

S.constru i ta  872,00 

mp 

S.desfasurata  872,00 

mp 

2.2  Corp C2-  Anexa-  Propus spre desf i in tare  S.constru i ta  55,00 mp  

S.desfasurata  55,00 

mp 

2.3  Corp C3-  Anexa-  Propusa spre  reab i l i tare  

S.constru i ta  103,00 

mp 

S.desfasurata  103,00 

mp  

3 Durata de real izare  12 luni  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEもUL BUZ;U 
COMUNA CILIBIA 

PRIMAR 
 
Nr. 2828/14.10.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 
a proiectului de hotarare  privind aprobarea documentației tehnico-economice  めi a 

indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții ,, Eficientizare 
energetică a むcolii gimnaziale Cilibia ( Corp C1), desființare Corp C2, reabilitare 

Corp C3” . 
 
 

 
Având în vedere: 
        - ghidul de finantare din anul 2021 a Programului pentru cresterea eficientei 
energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice si sistemele de 
iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari, privind 
continuarea procesului de verificare a cererii de finantare,  

- realizarea atribuţiilor conferite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al comunei Cilibia exercita atributii 
privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei precum si gestionarea 
serviciilor furnizare cetatenilor, 

- deficientele Scolii gimnaziale Cilibia sub aspect funcțional cât めi sub aspectul 
eficientizării energetice, care conduc la utilizarea unor cantități mari de resurse ( apă, 
combustibil solid pentru centrala existenta (lemn) めi energie electrica, 

 - necesitatea realizarii obiectivului de investitii, Reabilitarea in vederea  
cresterii eficientei energetice cladiri publice  a むcolii  Gimnaziale Cilibia ( Corp C1), 
desființare Corp C2 めi reabilitare Corp C3” în cadrul Programului privind creめterea 
eficienței energetice めi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, va duce 
la utilizarea cat mai eficienta a resurselor necesare functionarii acestui obiectiv 
(apa, energie electrica), este efectul pozitiv major generat prin implementarea 
prezentului proiect, 
- Soluția de reabilitare propusa ce se conformeaza cerintelor de securitate la  

incendiu , siguranta in exploatare si prevederilor din ghidul solicitantului din cadrul 
apelului de proiecte POR /2020/3.3. 1/B/2/NE, SE, SM , pentru corpul C1, este 
urmatoarea: 
- refacerea completa a sistemului de hidroizolare si termoizolare a stratului 

suport al pardoselii, 
- - inlocuirea in intregime a tamplariei exterioare cu tamplarie cu proprietatii 

termice ridicate, 
- Refacerea trotuarului de garda al constructiei, 
- Inlocuirea cmpleta a planseului din lemn, 



- Termoizolarea planselului din lemn pentru a evita pierderile de energie catre 
podul tehnic, 

- Inlocuirea completa a sarpantei din lemn pentru a obtine podul tehnic in care 
sunt amplasate echipamentele de ventilare si climatizare aferente fiecarei sali 
de clasa, 

- Inlocuirea invelitorii existente (ce are un grad de uzura) cu o invelitoare 
rezistenta la intemperii, 

- Termoizolarea peretilor exteriori ai constructiei in vederea limitarii pierderilor de 
energie, 

- Refunctionalizarea imobilului existent in vederea respectarii normativelului de 
proiectare destinat institutiilor de invatamant, 

- Efectuarea lucrarilor necesare obtinerii avizului de securitate la incendiu, 
- Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitatii in cadrul institutiei de 

invatamant, 
- Refacerea in intregime a instalatiilor electrice, termice si sanitare, 
- Instalarea panourilor fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie pe 

tot parcursul anului, 
- Utilizarea unor pompe de caldura tip aer-apa, pentru asigurarea microclimatului 

interior, 
- Instalarea unor corpuri de iluminat tip led, cu consum redus de energie. 

 
In temeiul: 
- prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare めi 
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economici aferente obiectivelor / 
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ;  

    - prevederilor  art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) めi  alin.(4) lit.d), art. 139 alin.(1) 
    めi art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind  
    Codul administrativ, cu modificările めi completările ulterioare;  

     Față de  cele prezentate precum si necesitatea de dezvoltare a serviciilor furnizate 
catre cetatenii propun spre analiză si aprobare proiectul de hotãrâre in forma 
prezentata. 

 
 

PRIMAR, 
 

                                                 Ing. Enache ION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA CILIBIA 
Compartiment contabilitate 
 
Nr. 2829/14.10.2021 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice  めi a 
indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții ,, Eficientizare 
energetică a むcolii gimnaziale Cilibia ( Corp C1), desființare Corp C2, reabilitare 

Corp C3” . 
 
 
 
          Subsemnatul Vlad Marius-Gabriel, avand functia de Consilier principal in  
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cilibia, judetul Buzau, am analizat proiectul de hotarare  intocmit si 
inaintat de initiator  - dl. Enache Ion  primarul comunei, si am constatat ca respecta 
prevederile legii si totodata este necesar si oportun realizarea obiectivului de 
investitii aprobat spre finantare in cadrul Programului pentru cresterea eficientei 
energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice. 
  
           Apreciez ca oportuna adoptarea proiectului de hotarare si sunt de acord cu 
includerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare in forma propusa de initiator. 
 
 

CONSILIER, 
 

Vlad Marius Gabriel 
 


