
 

 

HOTĂRÂREA nr.64 

 din data de 26 februarie 2018 

-privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L  58/ 2018 ca urmare a actualizării 
indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții -“Creșterea eficienței energetice a 

clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, 
întrunit în şedinţă extraordinară, 

 
Analizând raportul de specialitate nr.6753 din 21.02.2018 al Compartimentului Implementare 

Proiecte de Finantare, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienţei energetice a clădirilor 
rezidenţiale din Municipiul Făgăraș, Judeţul Brașov“, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 6753/1 din 

21.02.2018 și faptul că Asociația de proprietari din Bl. 10 ,Bulevardul Unirii nu a agreat valorile 

indicatorilor tehnico economici prezentați – fapt ce conduce la retragerea  Componentei - blocul 

10 din Bulevardul Unirii din lista  componentelor incluse în proiectul “Creșterea eficienţei 

energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraș, Judeţul Brașov“, caracterul urgent al 

acestei hotărâri de consiliu local fiind depunerea proiectului pana la data de 28.02.2018, 

Văzând prevederile H.C.L.58/16.02.2018 prin care a fost aprobată actualizarea documentației 
tehnico-economice faza  DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 
investiție “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul 
Brașov“, 

Ținând  seama de nota justificativă prezentată de consultant, înregistrată la Municipiul 
Făgăraș sub nr. 6628/21.02.2018, în  care se menționează că  din eroare de tehnoredactare în 
anexele 1 și 2 inițiale apar valori diferite și anume: 

      Valori inițiale  Valori actualizate 
 

 Valoare totală proiect(Tva inclus)               6.471.262,81 lei                      6.015.212,12 

  Din care C+M                 5.458.405,40 lei                      5.070.975,27 
  

 și că termenul limită de depunere a proiectului este 28.02.2018, fapt ce justifică aprobarea 
acestor indicatori în ședință extraordinară, 

Luând în considerare prevederile HG. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice,  

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare, 



Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin.  (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. d), din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I.  - Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 58/ 16.02.2018, ca urmare a 
retragerii din proiect a Componentei - blocul 10 din Bulevardul Unirii și a notei justificative a 
consultantului, care va avea următorul conținut:  

«Art. 1 - Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice faza  DALI, pentru 
obiectivul de investiții “Creșterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul 
Făgăraș, Judeţul Brașov“,  pentru care se solicită finanțarea prin Programul Operational 
Regional 2014 -2020 în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI 
(Cod nr. POR/173/3/1), Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente 
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale, respectiv 

indicatorii tehnico-economici, conform anexelor 1 și 2 parte integrantă din prezenta hotărâre». 
 

Art. II. – Celelalte articole ale  HCL 58/ 16.02.2018  rămân nemodificate. 
 ex. Prefectură 

-1 ex.  
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ, 
      FLORIN ALEXANDRU      Secretarul municipiului, 
                      LAURA ELENA GIUNCA 
 
 
 
 
 
 
Hotãrârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru 
Consilieri in functie -19 
Consilieri prezenti-13 
 
 Prezenta hotãrâre se comunicã: 
-1ex. dosarul de ședințã 
-1ex. Colecție 
-1ex. Prefecturã 
-1ex. Primar 
-1ex. Secretar 
-1 ex.Directia Buget Finante 
-1 ex.Administratorul Public  
-1 ex.Compartiment Implementare Proiecte de Finanțare 
- 1 ex.Afișare 
Cod: F-50 



 
Primar 

-1 ex. Secretar 

1 ex. Consiliul Judetean 

-1 ex. Direcţia economică 

-1ex. Birou proiecte, investiţii şi achiziţii 

-1ex. Afisare 

 

 

 

 

 

 


