JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 14 /2018
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 44, Bd. Mihai Viteazu, nr.41 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.18/1/30/26.02.2018 întocmită de
Primarul municipiului Vulcan , dl. Gheorghe Ile, prin care se propune aprobarea 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 44,
Bd. Mihai Viteazu, nr.41 în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 18//1/31/26.02.2018 , raportul Direcției Tehnice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 14/1/32/26.02.2018,
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;
Având în vedere că pentru: „Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de
căldură pentru cetăţeni”, Bloc 44, Bd. Mihai Viteazu, nr.41” a fost demarată procedura de achiziție
publică proiectare Faza D.A.L.I (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) în baza H.G.
28/2008 în anul 2016, și se aplică legislaţia referitoare la elaborarea documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, în vigoare la data la care au intervenit situaţiile respective, conform art.
15 din Hotarârea nr. 907 /2016,
În baza prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare și al art 5 alin. 1), lit. b), art. 15 din Hotarârea nr. 907 din
29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice,
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, litera d) 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 44, Bd. Mihai
Viteazu, nr.41” actualizată, documentație aprobată inițial prin Hotărârea Consiliului Local Vulcan
nr. 119/2016 , conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. (1) Se aprobă Indicatorii tehnico-economici pentru: „Reabilitare termică blocuri
municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc 44, Bd. Mihai Viteazu, nr.41”:
Valoarea totală a investiției estimată (cu TVA) este de 1125.14246 mii lei, respectiv 245.96503
mii EURO (TVA inclus), la cursul de 1 EURO=4.5744 lei/euro din data de 14/07/2017

Anul 1- 1125.14246 mii lei din care C+M=974.22830 mii lei
care C+M = 212.97400 mii EURO)
Durata de realizare (luni) 7 luni

(245.96503 mii EURO din

Capacitati (în unităti fizice si valorice)
Suprafata totală desfasurată 3921,97 mp, valoare investiție cu 1125.14246 mii lei, de aici
rezulta total investitie 0,286882 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 : 10,0 ani
 economie de energie primara: 349,912 MWh/an
 economie de energie primara: 37,48 %
 economie specfica de energie pentru incalzire: 82,9 kwh/m2/an
 economie specfica de energie pentru incalzire: 59,21 %
 economie de CO2 – 60,38 kgCO2/m2an
 costul unitatii de energie economisita : 0,05347 lei/kwh
număr apartamente - 47
(2) Descrierea sumară a investiţiei propuse, detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a
valorilor acestora, sunt prevazute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și este
asumată de proiectant.
ART.3 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.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan, Direcţiei economice, Direcției Tehnice, Arhitectului şef şi se aduce la cunoştinţă
publică.

VULCAN, 27.02.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Dragu Petrică Constantin

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 15 voturi „pentru” și o
abținere

