
PROIECT! 

ROMANIA    
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL PLESOI 
 

HOTARAREA NR.    
 

REFERITOARE LA: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de „Cresterea eficientei 
energetice a Scolii Primare din localitatea Milovan, com Plesoi, jud. Dolj” 

Titlu Program:Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice 

 
AVAND IN VEDERE: 
Contractul de consultanta nr. 1799/25.05.2021 privind elaborarea cererii de finantare si 
constitutirea dosarului de finantare pentru proiectul „Cresterea eficietei energetice a Scolii 
Primare din localitatea Milovan, com. Plesoi, judetul Dolj”,  
Procesul verbal de predare a documentatiei privind cheltuielile eligibile si neeligibile nr. 
2858/20.09.2021,  
ORDIN NR. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finantare din anul 2021 a Programului 
privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice, 
modificat de  art.I pct.1 din OAP 1548/2021,  
Raportul compartimentului financiar-contabilitate, impozite si taxe inregistrat sub nr. 
2870/20.09.2021  
Referatul de aprobare  inregistrat sub nr.  2871/20.09.2021 
 Art. 44 alin.1 din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor  
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din fonduri publice 
O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice,  
Informatiile existente pe site-ul Ministerului Finantelor privind inceperea unei noi sesiuni de 
finantare pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice 
Prevederile art. 129 alin.2,  lit. b, alin. 4, lit. d  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,                                                           
In temeiul art. 139(3) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare,                                                                                                              
                                                                    
 
HOTĂRĂȘTE 
 
ART 1. Se aprobă  documentaţia tehnico-economica şi  indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul „Cresterea eficientei energetice a Scolii Primare din localitatea Milovan, com 
Plesoi, jud. Dolj” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul privind creșterea 
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, conform anexei 
1. 
ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Cresterea eficientei energetice a Scolii 
Primare din localitatea Milovan, com Plesoi, jud. Dolj”, în cuantum de 1.433.360,55 lei 



(inclusiv TVA), conform devizului general, anexa 2 la prezenta. 
ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 410.276,78 lei (inclusiv TVA), 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 
„0”% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de „0” lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „Cresterea eficientei energetice a Scolii Primare din localitatea Milovan, com 
Plesoi, jud. Dolj”. 
ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Cresterea eficientei energetice a Scolii Primare din localitatea Milovan, com 
Plesoi, jud. Dolj” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
bugetul local. 
ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
ART 6. Se împuternicește domnul Ionescu Ion, primarul comunei Plesoi, să semeneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Plesoi şi al Partenerului, daca 
este cazul. 
ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Plesoi persoanelor 
interesate în vederea ducerii sale la îndeplinire, cat si Institutiei Prefectului Judetului Dolj. 
ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primariei 
Plesoi şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei  Comunei Plesoi.  
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, …........ cu un număr de ...... voturi pentru, voturi 
abţineri….., voturi împotrivă ….., din totalul de …... consilieri / membri prezenţi. 
 
 
 
PRIMAR,                                           AVIZAT, SECRETAR GENERAL AL UATC PLESOI, 
..........................                                                                            .............. 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















Valoare *) Valoare 

Denumirea capitolelor şi fără TVA cu TVA

subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei

1 2 3 5 7

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea 

terenului la starea inițială
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii de teren 4,000.00 760.00 4,760.00

3.1.1 Studii de teren 4,000.00 760.00 4,760.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentații suport și cheltuieli pentru obţinerea 

de avize,acorduri şi autorizaţii
2,000.00 380.00 2,380.00

3.3 Expertiză tehnică 6,000.00 1,140.00 7,140.00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor
6,500.00 1,235.00 7,735.00

3.5 Proiectare 102,923.00 19,555.37 122,478.37

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 

general

40,000.00 7,600.00 47,600.00

3.5.4
 Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor   
2,500.00 475.00 2,975.00

3.5.5
Verificare tehnică de calitate a proiectului 

tehnic și a detaliilor de execuție
12,084.60 2,296.07 14,380.67

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 48,338.40 9,184.30 57,522.70

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.7 Consultanță 43,900.00 8,341.00 52,241.00

3.7.1
Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii
34,900.00 6,631.00 41,531.00

3.7.2 Auditul financiar 9,000.00 1,710.00 10,710.00

3.8. Asistență tehnică 21,093.12 4,007.69 25,100.81

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 7,909.92 1,502.88 9,412.80
3.8.1.1 -  pe perioada de execuţie a 

lucrărilor
6,152.16 1,168.91 7,321.07

3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului 

la fazele incluse în programul de control al 

lucrărilor de execuţie, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții

1,757.76 333.97 2,091.73

3.8.2 Dirigenţie de şantier 13,183.20 2,504.81 15,688.01

201,416.12 38,269.06 239,685.18

4.1 Construcţii şi instalaţii 665,815.33 126,504.91 792,320.24

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale
4,264.72 810.30 5,075.02

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj
208,800.00 39,672.00 248,472.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care nu necesită montaj şi echipamente de 

transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

878,880.05 166,987.21 1,045,867.26

DEVIZ GENERAL - TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE

al obiectivului de investitii 

Cresterea eficientei energetice a Scolii Primare din localitatea Milovan, com Plesoi, jud. Dolj

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Nr. crt.
TVA

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3

1 din 3



5.1 Organizare de şantier 7,654.11 1,454.28 9,108.39
5.1.1. Lucrări de construcţii și instalații aferente

organizării de șantier
7,654.11 1,454.28 9,108.39

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7,455.07 0.00 7,455.07
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente

creditului băncii finanțatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii

lucrărilor de construcţii
3,388.67 0.00 3,388.67

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului

în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru

autorizarea lucrărilor de construcții

677.73 0.00 677.73

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a

Constructorilor - CSC
3,388.67 0.00 3,388.67

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și

autorizația de construcție / desființare 
0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 100,289.62 19,055.03 119,344.65

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00

125,398.80 22,409.31 147,808.11

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,205,694.97 227,665.58 1,433,360.55

677,734.16 128,769.49 806,503.65

*)  În preţuri 1 euro =  lei - curs ECB 

din care:

C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Beneficiar / Investitor, 

UAT Comuna Plesoi

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli  pentru probe tehnologice și teste

TOTAL  GENERAL

Total capitol 6

2 din 3



3 din 3



REFERAT  
a proiectului de hotatare privind aprobarea devizului general, indicatorii tehnico-

economici si a cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru proiectul 
”Cresterea eficientei energetice a Scolii Primare din localitatea Milovan,  

comuna Plesoi, judetul Dolj”. 
 
                    Urmare a aprobării Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul  Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea 
inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitâti de invatamânt, publicat in 
Monitorul Oficial nr. 1129/24.11.2020, aprobat prin Ordinul nr. 2057/16.11.2020, modificat 
prin Ordinul nr. 1548/10.09.2021, avand in vedere contractul de Procesul de predare primire 
Divize generale nr. 2858/20.09.2021, conform Ghidului mai sus mentionat, ce cuprind 
cheltuielile eligibile si neeligibile aferente proiectului, se impune aprobarea prin Hotarare de 
consiliu local a Devizului general. 
Art. 2 din Ordinul 2057/2021, prevede: 
„(1) Scopul Programului il reprezinta cresterea eficientei energetice a cladirilor publice si 
imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, reducerea 
consumului anual de energie primara si promovarea utilizarii surselor regenerabile de 
energie. 
(2) Obiectul Programului vizeaza modernizarea cladirilor publice, prin finantarea de 
activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru cresterea performantei energetice a 
acestora, respectiv: 
a)imbunatatirea izolatiei termice a cladirii (pereti exteriori, ferestre si usi exterioare, planseu 
peste ultimul nivel, planseu peste sol/subsol), precum si a altor elemente de anvelopa care 
inchid spatiul conditionat al cladirii; 
b)introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru prepararea, 
distributia si utilizarea agentului termic pentru incalzire si a apei calde de consum, a 
sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de ventilare mecanica cu recuperarea 
caldurii, inclusiv a sistemelor de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea 
echipamentelor aferente si racordarea la sistemele urbane de incalzire/racire, dupa caz; 
c)utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solara, aerotermala, 
geotermala, hidrotermala, biomasa, eoliana); 
d)implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei 
energetice si monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achizitionarea, instalarea 
sistemelor inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricarui tip de energie pentru 
asigurarea conditiilor de confort interior); 
e)inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, tehnologie LED, cu respectarea normelor 
si reglementarilor tehnice in vigoare; 
f)respectarea cerintelor privind calitatea aerului interior prin ventilare mecanica cu unitati 
individuale sau centralizate, dupa caz, cu recuperare de energie termica pentru asigurarea 
necesarului de aer proaspat si a nivelului de umiditate; 
g)orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii scopului proiectului (inlocuirea 
circuitelor electrice de iluminat, lucrari de 
demontare/montare a instalatiilor si echipamentelor montate consumatoare de energie, 
lucrari de reparatii si etansari la nivelul imbinarilor si strapungerilor la fatade 
etc.). 

Perioada de depunere proiecte este intre 15.09.2021 si 16.11.2021 in limita 
fondurilor disponibile. 
 

Intocmit, 

Ionica Simona 



 

 
 
 

REFERAT  DE APROBARE 
a proiectului de hotatare privind aprobarea devizului general, indicatorii tehnico-

economici si a cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru proiectul 
”Cresterea eficientei energetice a Scolii Primare din localitatea Milovan, 

                                                       comuna Plesoi, judetul Dolj”. 
 
 
 
                    Urmare a Referatului compartimentului de specialitate nr.                    , aprobării 
Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Programului 
privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice 
cu destinatie de unitâti de invatamânt, publicat in Monitorul Oficial nr. 1129/24.11.2020, 
aprobat prin Ordinul nr. 2057/16.11.2020, modificat prin Ordinul nr. 1548/10.09.2021, avand 
in vedere ca, cladirile scolii constituie domeniu public al UAT, autoritatii publie locale ii 
revine obligatia de a mentine aceste cladiri in stare buna de functionare. 

Conform site-ului AFM la data de 20.09.2021 s-au depus 107 dosare de proiecte, 
adica aproximativ 11% din valoarea de 2.100.000.000. 

Perioada de depunere proiecte este intre 20.09.2021 si 16.11.2021 in limita 
fondurilor disponibile. 

Astfel se impune aprobarea de indata a Proiectului de hotarare. 
 

 

 

 

 

Primar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


