
 

   

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                
 HOTĂRÂREA NR. 146/11.10.2022  

privind aprobarea  depunerii proiectului  “Reabilitare , modernizare și eficientizare 
energetică  imobil strada Lungă nr. 28 (Folosea)” în vederea finanțării acestuia in 
cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Valul 

renovării I.1- Mobilitate urbană durabilă, subinvestiție: I.3- Reabilitare moderată a 
cladirilor publice pentru  a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrative-teritoriale 
 
     Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11.10.2022; 

Analizând temeiurile juridice: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
d) art. 44 din Legea nr.273/2006, privind Finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
e) sectiunea a-3-a , art.7 din  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; 
f) Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
g) HG.395/2016, privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea  contractului de achiziție publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016, 
privind achizițiile publice; 
h) art. 129, alin. (2), lit .b), alin. (4). lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere: 
a) referatul de specialitate al compartimentului Achiziții, înregistrat sub nr. 15826/07.10.2022 
privind aprobarea depunerii proiectului  “Reabilitare , modernizare și eficientizare 
energetică  imobil strada Lungă nr. 28( Folosea)” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Valul renovării I.1- 
Mobilitate urbană durabilă, subinvestiție: I.3- Reabilitare moderată a cladirilor publice pentru  
a îmbunătății servicile publice prestate la nivelul unităților administrative-teritoriale; 
b) Documentația  întocmită de Alpha Project SRL; 
 Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare, modernizare și eficientizare energetică  
imobil strada Lungă nr. 28( Folosea)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Valul renovării I.1- Mobilitate urbană 
durabilă, subinvestiție: I.3- Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru  a îmbunătăți 
serviciile publice prestate la nivelul unităților administrative-teritoriale, înregistrate sub nr. 
.208/11.10.2022, nr. 212/11.10.2022 și nr. 157/11.10.2022; 
 



 
 
 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1. Se aprobă depunerea proiectului „Reabilitare, modernizare si eficientizare 
energetica imobil strada Lungă nr. 28 (Folosea)”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Valul renovării, investiția 
I.1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția: I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice 
pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. 
 

Art.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a  proiectului „Reabilitare, modernizare și 
eficientizare energetica imobil Strada Lunga nr. 28 (Folosea)”, în cuantum de 4.013.824,29 
lei fara TVA. 
 

Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, așa cum vor rezulta din 
documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrari, solicitate in etapa de implementare, 
vor fi susținute din bugetul local. 
 

Art.4.  Se aprobă Anexa nr. 1 care cuprinde descrierea sumară  a investiției propusa 
prin proiect, ca  parte integrantă din prezenta hotarare. 
 

Art.5.  Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor. 
 

Art.6. Se imputernicește dl Cojocaru Gicu, primarul comunei Cristian, să semneze toate 
actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT CRISTIAN. 
 

Art.7. Primarul comunei Cristian prin compartimentele din subordinea sa, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele 
normative în materie. 
 

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instituției Prefectului,  
1 ex. Primarului Comunei Cristian, 1 ex. Compartiment Urbanism, 1 ex. Compartiment 
Achiziții și tuturor instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
Adoptată la Cristian, în data de 11.10.2022 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ     
                Mihai GRAPĂ                                                         SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 13 consilieri 
prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar; 1 ex. Primar, 2 ex. Comp. Achiziții; 
Red:AN/AN/6 ex. 
 



 
 
 
 

                                                                                                                 ANEXA 1 
                                                                                                          La H.C.L. nr. 146 din data de 11.10.2022 

 

- privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si eficientizare energetica 
imobil Strada Lunga nr. 28 (Folosea)” și a cheltuielilor legate de acesta 
 

Descrierea sumara a investiției propuse a fi realizata prin proiect 
 
 
- Desfacerea planșeului de lemn si izolația de peste planșeul de bolti; 
- Aplicarea unei izolație ușoara si apoi executarea unei sape slab armata pentru a egaliza pardoseala 

si a putea monta finisajul pardoselii; 
- Revizuirea șarpantei, înlocuirea țiglei vechi si refacerea completa a tinichigeriei; 
- Revizuirea si repararea instalațiilor, conform proiectul de instalații; 
- Izolarea termica a pereților exteriori cu vata minerala bazaltica montata la interior; 
- Izolarea termica a planșeului peste ultimul nivel al clădirii cu vata minerala montata la intradosul 

șarpantei; 
- Reabilitarea sistemului de încălzire si de preparare si utilizarea a apei calde de consum; 
- Izolarea termica a conductelor de distribuție si a unităților de acumulare; 
- Dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea si prepararea apei calde de consum; 
- Dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire/încălzire 

prin pardoseala, conducte, robinet, schimbătoare de căldura si alte elemente similare din 
componenta instalației de încălzire si prepararea apei calde de consum); 

- Programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire si răcire; 
- Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat al clădirii, prin înlocuirea corpurilor si/sau 

surselor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED; 
- Utilizarea de senzori de mișcare si prezenta acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie 

(poduri, mansarde, debarale) si dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat, inclusiv 
programatoare orare; 

- Creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii si la montarea tâmplăriei termoizolante; 
- Asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor in anvelopa clădirii; 
- Păstrarea și restaurarea fațadelor imobilului respectând detaliile originale; păstrarea ornamentelor 

din ipsos autentice, acolo unde este posibil. Unde nu este posibil se vor realiza replici întocmai ca 
originalul;  

- Aducerea la starea inițială a golurilor astupate de pe fațada principală;  
- Păstrarea și restaurarea porticului din lemn aflat în curtea interioară;  
- Păstrarea bolților și arcelor de la subsol și pe cat posibil a zidăriei de cărămida aparentă, cu 

tratamentele necesare bunei conservări si exploatării in siguranța a acestor spatii. Asigurarea 
ventilației naturale a subsolului;  

- Păstrarea țiglelor care se găsesc într-o stare bună de conservare; 
- Refacerea învelitorii din țiglă se va face , acolo unde este cazul, cu țiglă similara geometric, 

cromatic si ca nivel de izolație cu cea originală;  
- În condițiile în care tâmplăria se va schimba, se va monta tâmplărie din lemn; se va prelua forma și 

subîmpărțirea tâmplăriei după modele istorice similare si/sau după fotografii vechi în măsura în 
care se găsesc;  

- Realizarea de hidroizolații la subsol, la acoperiș și unde se va dovedi necesar;  
- Realizarea lucrărilor de tencuieli fără a folosi tehnici „decorative” contemporane („tencuieli 

decorative”). Se vor folosi tencuieli termoizolante și vopsitorii de tip Remmers pentru restaurări, 
care permit aerisirea straturilor din spatele acestor vopsitorii - pentru fațade;  



 
 

- A se rezolva sub altă formă mai puțin vizibilă, problema instalațiilor de pe fațadă;  
- Respectarea prevederilor cu privire la aspectul exterior al clădirilor;  
- Păstrarea coșurilor de fum;  
- Păstrarea și restaurarea lucarnelor din tablă de zinc;  
- Realizarea porților principale din lemn masiv;  
- Montarea panourilor fotovoltaice pe pantele acoperișului aflate spre sud, prin urmare orientate spre 

curtea interioară;  
- Desfacerea zidului despărțitor din curtea interioară; în cazul unei necesități importante, limita se 

reface din gard viu sau împrejmuire transparentă până la înălțimea maximă de 1 m; 
- Lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu conform Scenariu de Securitate la 

Incendiu; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


