
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ROMâNIA 

PRIMãRIA COMUNEI CUDALBI, JUDEŢUL 

GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

Str. Ştefan cel Mare, nr. 196 

Tel: 0236.862.055; Fax: 0236.862.003; e-mail: cudalbi@gl.e-adm.ro 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 42  

DIN 18.08.2022 
privind modificarea Hotărârii nr. 20 din 28.03.2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Cudalbi, Comuna Cudalbi, judetul 

Galati” în cadrul planului național de redresare și reziliență apel de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1,  

componenta 5 — Valul renovării, axa 2 

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN 

CLĂDIRI PUBLICE OPERAȚIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRATĂ 

(CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR PUBLICE) 

 

INIȚIATOR:  Grigore GHEONEA, primarul comunei Cudalbi; 

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului de hotărâre: 188/s/12.08.2022; 

 

Consiliul local al comunei Cudalbi, jud. Galaţi, întrunit în ședința ordinară în data de 18.08.2022; 

Având în vedere: 

• prevederile Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului 

Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta 10 – Fondul Local, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației nr. 999 din 10 mai 2022, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ - teritoriale; 

• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

• art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 

Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

• Ordonanței de urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 



Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

• O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 

reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 

redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a) și 

art. 196 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, luând act de: 

 

• Referatul de aprobare prezentat de către dl, primarul comunei Cudalbi, înregistrat sub nr. 

189/s/12.08.2022; 

• Raportul de specialitate al doamnei Tiron Camelia-Ionela, consilier asistent în cadrul 

compartimentului “Managementul proiectelor şi achizitii publice”, înregistrat sub nr. 

190/s/12.08.2022;  

• Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultura, economie-finante, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism, munca si protectie sociala 

înregistrat sub nr. 191/s/12.08.2022; 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art I. Se modifică art.2 si va avea urmatorul cuprins:  

 

“Valoarea maxima eligibila a proiectului de investitii „Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala 

Cudalbi, Comuna Cudalbi, judetul Galati”, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, respectiv 

4.613.687,3529 lei, fara TVA – suma a fost calculata la cursul Infoeuro aferent lunii mai 2021, 

conform PNRR Componenta 5 – Valul Renovarii – 1 euro=4.9227 lei. 

- Valoarea totala eligibila a fost calculata in urma aplicarii urmatoarei formule: aria 

desfasurata x (cost unitar pentru lucrari de consolidare seismica + cost unitar pentru 

lucrari de renovare moderata), respectiv 997.05mp x (500 + 440) = 937.227,00 euro fara 

TVA 

- Valoarea TVA-ului, respectiv 876.600,597 lei aferenta cheltuielilor eligibile va fi 

suportata de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme si/sau investitii 

pentru Componenta 5 – Valul Renovarii MDLPA, in conformitate cu legislatia in vigoare 

– conform prevederilor Ghidului Solicitantului.” 

 

 

Art.II. Se modifică Art. 6 conform anexei, care va face parte din prezenta hotărâre;  

 

Art. III. Toate celelalte articole din HCL nr. 20 din 28.03.2022 rămân neschimbate; 

 

 

 



Art. 4.  Primarul comunei Cudalbi  prin compartimentele de specialitate,  va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

 

Art. 5. Secretarul general al comunei Cudalbi va înainta, in termen, un exemplar la Instituția 

Prefectului – județul Galaţi, în vederea exercitarii controlului de legalitate. 

        

  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

     Adriean MIHALACHE 

 

                                                                                                                

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

                                                                          Secretar general al U.A.T. Cudalbi 

                                                                                Albu CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la HCL nr. 42 din 18.08.2022 

 

ANEXA TEHNICA  

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIŢIEI  

propuse prin proiectul Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Cudalbi, 

Comuna Cudalbi, judetul Galati in conformitate cu Auditul energetic si prevederile 

apelului de proiecte de renovare integrata a cladirilor publice, titlu apel: 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1 - COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII 

AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE 

OPERAȚIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE 

SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR 

PUBLICE, din anul 2022 

 

Clădirea ce face obiectul investiției este plan parter cu etaj, suprafață construită desfășurată 

997,05mp, anul construirii 1962. 

Cladirea este incadrata in clasa Rs II de risc seismic. 

Scoala din Comuna Cudalbi a fost extinsa pe orizontala, partea veche a cladirii ramanand 

nereabilitata. Scolala din mediul rural, edificata in anii '60 (1962-Scoala Cudalbi, conform datelor 

din SIIR), nu a fost reabilitata pana in prezent. Au fost realizate doar inteventii minore asupra 

cladirilor - reparatii sporadice care au rezolvat probleme punctuale si urgente. 

Infrastructura constructiei este alcatuita din fundatii continue din beton armat sub zidurile 

portante transversale si respectiv longitudinale de caramida de la parter si fundatii izolate sub stalpii 

din b.a.  

Suprastructura este mixta, fiind alcatuit din pereti portanti de caramidă dispusi dupa cele 

doua directii ortogonale si cadre din beton armat, intreaga cladire se va izola cladirea cu termosistem 

izolant (10cm) din vata minerala rigida, pentru asigurarea eficientei termice a constructiei. Planseul 

peste parter este din b.a. si are o grosime de 14 cm. Invelitoarea existenta va fi schimbata cu una de 

acelasi tip, sarpanta cu o panta de 26,57o,50,00%, cu structura din lemn, acoperită cu folie 

anticondens si cu tigla metalica RAL 3011. 

Accesele in cladire se vor face de pe doua laturi, accesul principal are o rampa interioara(4o) 

existenta si pastrata in solutia propusa, iar accesul secundar se realizeaza prin intermediul unei cari, 

care se vor placa cu gresie antiderapanta de exterior rezistenta la intemperii.  

Solutii de interventii ce se vor realiza prin proiect conform documentației tehnice – expertiză 

tehnică și audit energetic anexate la documentația cererii de finanțare: 

A) consolidari 

− Realizarea unui rost de min 5 cm intre tronsonul 1 si centrala termica. 

− Realizarea de cămăşuieli la nivelul fundațiilor prin placare cu un strat de beton armat in 

grosime de 15cm clasa C16/20. 

− Refacerea continuităţii zidăriei. 

− Camasuirea pe ambele fete ale peretilor interiori si exteriori transversali si longitudinali cu 

beton armat - 6 cm dispus prin torcretare C20/25; 

− Realizarea unor ploturi in zona de rezemare a grinzilor din beton armat (cate 2 grinzi din 

beton armat in fiecare alveola cu functiunea de clasa) prin dispunerea alternative pe verticala a 2 

etrieri Ø10/20 montati in gauri Ø14 umplute cu lapte de ciment. 

− Bordarea golurilor de usi si ferestre 

− Dezafectarea integrala si inlocuirea a șarpantei din lemn si a invelitorii cu recuperarea 

elementelor bune.  

Sarpanta se va ignifuga si se va trata antiseptic. Se va urmari rezemarea sarpantei in dreptul 

peretilor structurali. 



− Realizarea unui sistem pluvial (jgheaburi si burlane) din tigla metalica vopsita in camp 

electrostatic; 

− Refacerea finisajelor interioare și exterioare și tâmplăriei, conform propunerilor 

arhitecturale. 

− Sistematizarea verticală a incintei, 

− Anveloparea termica a cladirii; 

− Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente; 

− Grinzile ce fac parte din planseul peste parter amplasate sub sala de clasa cu activitati 

sportive vor fi consolidate prin camasuire cu un strat de beton armat de min 10cm pe toate fetele, 

B) Reabilitare energetica propusă în Raportul de audit energetic (pachetul S3): 

- Izolare termică planșeu spre pot cu vată minerală d=20cm 

- Izolare termjică pereți exteriori cu vată bazaltică 10cm +tencuială 

- Izolare termică planșeu pe sol cu polistiren extrudat d=5cm 

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie eficiente térmica ridicată și geam termopan 

superior termic (low – e, 4s) 

-Sistem izolant elemente de soclu, cu polistiren extrudat rugos XPS, 10cm 

-Montare sistem ventilare 

-Înlocuire corpuri de încălzire, procurare cazan peleți și pompe circulație și armături 

- Sistem automat de control temperatura încăperi (actuator, termostat, centralină, distribuitor) 

-Refacere instalație electrică și prevederea de corpuri de iluminat led+senzor prezență spații 

comune 

- Sistem de panouri fotovoltaice 10kW cu stocare și baterii 48V. 

 

În urma implementării măsurilor propuse se asumă atingerea indicatorilor prevăzuți în Ghidul 

Solicitantului:  

1. Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la o reducere 

a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de 

consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri 

2. Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la reduceri ale 

consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de CO2, de cel puțin 30%, în 

comparație cu starea de pre-renovare. 

Conform Raportului de audit energetic, la finalul realizării investiției, se asumă atingerea următorii 

indicatori: 

  

Consu
m 
anual 
specific 
de 
energie 
finală 
pentru 
încălzir
e 

Consumul 
anual de 
energie 
primara 

Consu
m 
anual 
specific 
de 
energie 
primar
a 

Emisii de 
CO2 
aferente 
energiei 
primare 

Emisii 
specific
e de 
CO2 
aferent
e 
energiei 
primare 

  Consumul 
anual de 
energie din 
surse 
regenerabil
e 

  Consumul 
specific 
anual de 
energie din 
surse 
regenerabil
e 

Initial 257.015 
327074.74

8 
385.67

9 
32113.25

6 37.867 0 0 

Final 
conform 
S3 30.882 53503.5 63.09 8856.597 10.443 11200 13.207 

scadere
% 88.0% 83.6% 83.6% 72.4% 72.4% >100% >100% 

 


