
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 
Nr. 22374/08.10.2021 

                                                                                                                     Proiect 
 
 

HOTARARE  
privind modificarea prevederilor HCL nr. 126/09.08.2021 referitoare la aprobarea 
participarii U.A.T. Municipiul Falticeni in cadrul  Programului privind cresterea 

eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice 
pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA „ 

AL. I. CUZA” – CORP A” 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Falticeni, judetul Suceava: 
 Avand in vedere: 
 -  referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman, 
înregistrată la nr.  22373/08.10.2021; 

În baza prevederilor art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ale Ordinului nr. 
2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea 
eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 
destinaţie de unităţi de învăţământ , precum şi ale prevederilor OUG nr. 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – 
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art.136, alin. (10) 

și art. 139, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTARASTE 
  
 ART.1. Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) si 
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „REABILITARE TERMICA SCOALA 
GIMNAZIALA "AL. I. CUZA"- CORP A”, conform anexei nr. 1. 
 ART.2. Se aprobă modificarea prevederilor art. 4 din HCL nr. 126/09.08.2021,  
care va avea următorul cuprins: 

 „Art. 4. Se aproba suma de 360.785,06 lei  reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția financiara proprie de 10% 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 305.852,39 lei, reprezentând 

cofinanțarea proiectului „REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA 
AL.I.CUZA, CORP A”. 
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              ART.3. Se aproba documentatia tehnica faza Proiect Tehnic si detalii de 
executie pentru obiectivul „REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "AL. I. 
CUZA"- CORP A”, conform anexei nr. 2. 

   ART.4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 126 din 09.08.2021 privind aprobarea 
participarii UAT Municipiul Falticeni in cadrul „Programului privind cresterea eficientei 
energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice” a proiectului 
”Reabilitare termica  Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza – Corp A”,  raman nemodificate. 
  
 ART.5. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.6. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
  
  
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
      prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

 
                                                                             AVIZAT 

                                                                           SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                          Jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                      Nr. 22373/08.10.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind modificarea prevederilor HCL nr. 126/09.08.2021 
referitoare la aprobarea participarii U.A.T. Municipiul Falticeni in cadrul  Programului 
privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile 

publice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA „ 
AL. I. CUZA” – CORP A” 

 
    

 U.A.T. Municipiul Falticeni a   intentionat sa depuna documentatia necesara obtinerii 
finantarii prin „ Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a 
energiei in cladirile publice”, program ce se desfasoara prin Administratia Fondului pentru 
Mediu, cu depunerea cererilor de finantare incepand din 30 august 2021. 

Datorita faptului ca perioada de depunere a cererilor de finantare a fost modificata si 
Ghidul de solicitare a finantarilor a fost modificat, au intervenit cateva modificari ce au fost 
aduse documentatiei necesare obtinerii finantarii celor trei obiective de investitii,  prin 
introducerea unor noi categorii de cheltuieli eligibile. 

 Perioada de înscriere în aplicația informatică a datelor tehnice aferente proiectelor în 

cadrul Programului Eficiență Energetică în Clădiri Publice începe în data de 15 septembrie 
2021, ora: 10.00 și se închide în data de 16 noiembrie 2021, ora: 16.30. 
Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional. Înscrierea în cadrul 
Programului se realizează pentru fiecare obiectiv de investiție, prin intermediul aplicaţiei 
informatice puse la dispoziţie de AFM. 

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de 
angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru 
mediu, aprobat conform legii.  

Din data de 15 septembrie 2021, ora 10:00, a fost demarata sesiunea de depunere a 
cererilor de finanțare și încărcarea documentelor aferente, care se vor realiza prin intermediul 

conturilor de utilizatori create. Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale 
organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 
municipiului București și instituțiilor publice din subordinea/în coordonarea autorităților 

deliberative ale administrației publice locale. Acestea pot beneficia de fonduri pentru 
modernizarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, contribuind în același timp la 

îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și la 
reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de 

energie. Suma alocată sesiunii de finanțare este de 1,40 miliarde lei, iar finanțarea se acordă în 
procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita 

sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.  
În cadrul unei sesiuni de finanţare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, 

prin una sau mai multe cereri de finanțare, este:  
a) 3.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori, inclusiv;  
b) 6.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;  
c) 8.000.000 lei pentru orașe;  



d) 14.000.000 lei pentru consilii județene;  
e) 14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0.  
f) 12.000.000 lei pentru municipii de rang I;  
g) 10.000.000 lei pentru municipii de rang II;  

h) 12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.  
Numărul de locuitori se stabileşte luând în considerare ultimul recensământ publicat pe 

pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică.  
În cazul în care un solicitant intenţionează să obțină finanţare pentru mai multe obiective de 
investiţii, se va transmite câte o cerere de finanţare pentru fiecare obiectiv.  

Acţiunile sprijinite în cadrul acestui Program vizează:  
a) Măsurile de creştere a eficienţei energetice (cu asigurarea condiţiilor de confort interior) 
includ lucrări de intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază (TIP I);  
b) Măsurile conexe (TIP II) care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită 
finanţare şi care nu conduc în mod direct la creşterea eficienţei energetice, dar includ lucrări de 
intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază. 

Înscrierea în cadrul Programului se realizează pentru fiecare obiectiv de investiție, prin 
intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de AFM. 

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii la momentul 

transmiterii cererii de finanțare: 
 a) este proprietar sau administrator al clădirii publice pentru care solicită finanțare; 
 b) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre 

judecătorească definitivă;  
c) nu figurează cu obligații fiscale restante la bugetele administrate de organele fiscale 

centrale şi de organele fiscale locale, definite potrivit art. 1 pct. 31 şi 32 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;  

d) nu figurează cu obligații fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu;  
e) nu este în vreuna din situațiile prevăzute la art. 74 – art. 75 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  
Faţă de cele menţionate mai sus, vă rugăm să analizaţi şi să aprobaţi în limita 

prevederilor legale, prezentul proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectelor in 
vederea finantarii prin „ Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea 
inteligenta a energiei in cladirile publice”, precum si aprobarea documentatiei (faza Proiect 
Tehnic si detalii de executie) si a indicatorilor  tehnico-economici, valorile obiectivelor de  
investitii, valoarea cheltuielilor  neeeligibile  ale proiectelor, cat si contributia financiara proprie  
pentru cele trei obiective de investitii, mai sus amintite, conform noului Ghid de finantare.  

 
 

                                               Initiator, 
                                                          PRIMAR, 
                                        Prof. Gheorghe - Catalin Coman 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
                                                               Direcţia Investiţii                                                                                                                                                                                                                                                                               

                    
                                    Nr. 22375/08.10.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 126/09.08.2021 referitoare 

la aprobarea participarii U.A.T. Municipiul Falticeni in cadrul  Programului privind 
cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice 
pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA „ AL. I. 

CUZA” – CORP A” 

 

 

U.A.T. Municipiul Falticeni a   intentionat sa depuna documentatia necesara obtinerii 
finantarii prin „ Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a 
energiei in cladirile publice”, program ce se desfasoara prin Administratia Fondului pentru 
Mediu, cu depunerea cererilor de finantare incepand din 30 august 2021. 

Datorita faptului ca perioada de depunere a cererilor de finantare a fost modificata si 
Ghidul de solicitare a finantarilor a fost modificat, au intervenit cateva modificari ce au fost 
aduse documentatiei necesare obtinerii finantarii acestui obiectiv de investitii,  prin 
introducerea unor noi categorii de cheltuieli eligibile. 

 Perioada de înscriere în aplicația informatică a datelor tehnice aferente proiectelor în 
cadrul Programului Eficiență Energetică în Clădiri Publice începe în data de 15 septembrie 2021, 
ora: 10.00 și se închide în data de 16 noiembrie 2021, ora: 16.30. 
Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.Înscrierea în cadrul 
Programului se realizează pentru fiecare obiectiv de investiție, prin intermediul aplicaţiei 
informatice puse la dispoziţie de AFM. 

Scopul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea 
consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.  
Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea de 
activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a 
acestora, respectiv:  
a) îmbunătăţirea izolaţiei termice a clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi exterioare, planşeu 
peste ultimul nivel, planşeu peste sol/subsol) precum şi a altor elemente de anvelopă care 
închid spaţiul condiționat al clădirii;  
b) introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, 
distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei de consum, a sistemelor de 
ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv a 
sistemelor de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi 
racordarea la sistemele urbane de încălzire/răcire, după caz;  



c) utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solară, aerotermală, geotermală, 
hidrotermală, biomasa);  
d) implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei 
energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea 
sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru 
asigurarea condiţiilor de confort interior);  
e) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, inclusiv a prizelor, cu 
respectarea normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare;  
f) respectarea cerințelor privind calitatea aerului interior prin ventilare mecanică cu unităţi 
individuale sau centralizate, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea 
necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a 
utilizatorilor în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea;  
g) orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea 
circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate 
consumatoare de energie, lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor şi străpungerilor 
la faţade). 

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de 
angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru 
mediu, aprobat conform legii.  

Urmare a celor prezentate mai sus, propun  Consiliului Local al municipiului Falticeni 
aprobarea depunerii proiectelor cu modificarile survenite datorate noului Ghid de finantare in 
vederea finantarii prin „ Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea 
inteligenta a energiei in cladirile publice”, precum si aprobarea documentatiei (faza Proiect 
Tehnic si detalii de executie) si a indicatorilor  tehnico-economici, valorile obiectivelor de  
investitii, valoarea cheltuielilor  neeeligibile  ale proiectelor, cat si contributia financiara proprie  
pentru cele trei obiective de investitii, mai sus amintite.  
 
 
        

      

Dir. ex. Direcţia Investiţii, 
                    Ing. Silviu – Haralambie Rusu 
 

 

 

 

 

 

 

 


