
RO MANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect de HOTĂRÂRE Nr„.„6~. 

Privind : «Aprobarea proiectului de investitii „Reabilitare energetica moderata 
cladire publica Strada Fabrici i, nr.2, oras Brezoi, Judetul Valcea" si depunerea spre 
finaotare în cadrul apelului de proiecte PNRJ{/2022/CIO, componenta 10 - Fondul 
Local, Obiectivul de investirii - I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru 
a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul uni tăţi l or administrativ-teritoriale, 
precum si a cheltuielilor legate de proiect » 

Consiliul Local a l oraşulu i Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară 
astăzi„„„„„„„„„ „„„„, la care pa1iicipă un număr de .„„. consilieri din totalul de 15 
din câţi este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr. „ .„ .d in „ ....... „ . . . , donmul consil ier „ .. „ .. „ .. a 
fost a les presedinte de sedinta, 

Av9nd în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederi le: 
a) art. 120 ş i art. 121 a lin. ( I ) şi (2) din Constit11ţia Român iei, repub licată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Sh·asbourg la 
15 octombrie! 985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 35 alin. (l) şi art. 47 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cumodificările şi completările ulterioare; 

Luând act de: 
- referatul de aprobare al Primarului Oraşului Brezoi nr. 5359 I 24.08.2022 prin 

care se propune aprobarea proiectului de investitii „Reabilitare energetica moderata 
cladire publica Strada Fabricii , nr.2, oras Brezoi, Judetul Valcea" finantat în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/Cl O, componenta 1 O - Fondul Local, Obiectivul de 
investitii - 1.3 - Reabil itarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi 
serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoria le; 

- raportul de specialitate al Biroului de management proiecte nr.5360/ 
24.08.2022; 



Art.8 Prezenta hotărâre se va comun ica I nstituţiei Prefectului - Judeţu l Vâlcea 
si Primarului oraşul ui Brezoi, Serviciului Buget, Contabi litate, f inanciar, Jnvestitii, 

Veni turi , Taxe, Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si se va 

publica în Monitorul Oficial Local pe pagina web a Primariei Brezoi la adresa 

https://www. primaria brezoi .ro 

Brezoi, la .... „ ....... . ... 2022 

INITIATOR, 
PRIMA 

In tocmit, 

Dobroiu Ecaterina Andreea 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

N icolae Sandu ~ 

~~ 



PRI MARIA ORASUL UI BREZOI 
JUDETUL VAL CEA 
NR. 5359124.08.2022 

REFERAT DE APROBARE 

Al proiectului de hotărâre referitor la: «Aprobarea proiectului de investiti i „Rcabilita„c energetica 

moderata claclirc publica Strada Fabricii, 11„.2, oras Brezoi, ,Judctul Valcca" si depunerea spre 
finantare în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C l O, componenta I O- Fondul Local, 

Obiecti vul de lnvestitii - I. 3. Reabi li tarea moderată a clădi ri lor publice pentru a îmbunătăţi servicii le 
publice prestate la nivelul unită\il o r adminish-.1tiv-teri toriale, precum si a cheltu ielilor legate ele 

proiect» 

UAT Oras Brezoi doreste sa depuna o cerere de finantarc in cadrnl apelului de proiecte 
PNRR/2022/Cl O, componenta l O - Fondul Local, Obiectivul de lnvestiti i - I. 3. Reabil itarea 

moderată a clădirilor publ ice pentru a îmbunătăţi servici ile publice prestate la nivelul unjtătilor 

administrativ-teritoriale, pentru proiectul de investitii „Reabil itare energetica moderata cladirc 
publ ica Strada Fabrici i, nr.2, oras Brezoi, Judetul Valcea" 

Principalul rezultat asteptat al implementarii proiectului propus este de a rea liza modernizarea 
s i reabi litarea cladiri i, pentru a raspunde cerintelor le&>islative si reglementarilor tehnice valabile la 
acest moment, precum s i cresterea pe1fonnant.ei energetice a cladiri i. 

În confonnitate cu Anexa la Ordinul ministru lui dezvol tării , lucrări lor publice ş1 
administrat iei nr.999/I 0.05.2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Cond iţi i de accesare a 
fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apeluri lor de 

proiecte PNRR/2022/C I O, componenta I O - Fondul local, pentru a pe1mi te acordarea de finanţare 
nerambursabilă în vederea reabi litarii moderate a clădiri lor publice, este necesara emiterea unei HCL 
ele aprobare a proiectului de investitii „Reabi litare energetica moderata cladire publica Strada 
Fabri cii, nr.2, oras Brezoi, Judetul Valcea", Notei de Fundamentare, a sumarului interven!i ilor din 
cadrul acestuia, a valorii acestuia, a Raportului de audit energetic, Rapo1tu lui de expertiza tehnica 
s truclurala, precum si a indicatorilor apelului de proiecte. 

ln consecinta propun aprobarea Proiectului de hotarare referitor la: Aprobarea proiectului de 
investiti i „Reabil itare energetica moderata cladire publica Strada Fabricii, nr.2, oras Brezoi, Judetul 

Valcea" fuiantat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/CIO, componenta 10 - Fondul Local, 
Obiectivul de lnvestitii - J. 3. Reabilitarea moderată a clădiri lor publice pentru a îmbunătăţi serviciile 
publ ice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum si a cheltuielilor legate de 
proiect, în fonna prezentata. 



JUDETUL V i\LCEA 
NR.5360 I 24.08.2022 

RAPORT DE S PECIALITATE 

Al proiectului de hotărâre referitor la: «Aprobarea proiectului de invcstit ii .. Reabi litare energetica moderata 
cladirc publica Strada Fabrjcii , n.r.2, oras Drczoi, Judetu l \lulccil1

' si depunerea spre finantarc în C<1(L ul 

apeluri lor <le proiecte PNRR/2022/C I O, componenta I O - Foudul Local, Obiectivul de Investirii - I. 3. 
Reabilitarea moderat[! a clădirilor publice pentru a îmbunătăti servici ile publice prestate la nivelul unităfi lor 

administrativ-teritoriale, prectLlll si a cheltuielilor legate ele proiect» 

Avand in vedere relansarea in data de O l.09.2022 a apelului de proiecte PNRR/2022/C I O, 
componenta 1 O - Fondul local si tinand cont de aceasta oportunitate de fi nan tare, pentrn a imbunatati 
servici ile publice prestate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, este necesară şi oportună 
investiţia privind proiectulde investilii ,,Reabi li tare energetica moderata cladire publica Sh·ada 
Fabricii, nr.2, oras Brezoi, Judetul Valced'. 

Principalul rezultat l\teptat a l in1plementarii proiectului propus este de a reali za Reabilitarea 
energetica a c ladi rii publice situate inStr. Fabricii, nr.2, oras Brezoi, pentrn a raspunde cerintelor 
legislative si reglementarilor tehnice valabi le la acest moment, precum si cresterea pcrfonnantei 
energetice a cladirii. 

În conformi tate cu Anexa la Ordinul ministru lui dezvoltării, lucrări lor publi ceşi administrajei 
nr. 999/ 10.05.2022 pentru aprobarea Ghidului specific • Condiţii de accesare a fonduri lor europene 
aferente Planului n<ţional de rcdrcsarcşi rezi l ierţă în cadrul apeluri lor de proiecte PNRR/2022/CIO, 
componenta 1 O • Fondul local, pentru a pennite acordarea de finar~are nerambursabilă în vederea 
rcabilitarii moderate a clăd irilor publice, este necesara emiterea unei HCL de aprobare a proiectului 
de investi tii „Fabricii , nr.2, oras Brezoi', a Notei de Fundamentare, a sumarului interver4iilor din cadrul 
acestuia, a va lori i acestuia la nivelul eligibil mentionat in ghid, respectiv 440 Euro/mp fora TVA. 

Măsurile propuse pentru renovarea energeti că a clăd iri lor (inclusiv a i nstaliţiilor aferente 
acestora), flFICUm reies din Raportu l de audit energetic, întrunesc indicatorii apelului de proiecte: 

Reducerea consumului anual specific de energie finala penh·u incalzire (kWli/m2 an) 

Reducerea consumului de energie primara totala (k'Nh.lm2 an) 
Reducerea ponderii consumului de energie primani totală utilizând surse convcrţionale 

(k Wli/1112 an) 

Crestcrca ponderi i consumului de energie primară totală uti lizând surse regenerabile 
(kWh/m2 an) 

Reducerea nivelului anual estimat a l gazelor cu efect de sera (echivalent kgC02/m2 an) 
Valoarea maxima eligibila ce poate fi so licitata pentru aceasta investitie este de 440 Euro/mp fora 

TVA, respectiv 1,531,596 Ici fora TVA aferent suprafatei obiectivelor de investitii, respectiv 707.5 
mp. 

Cursul valutar utilizat este cursul lnforeuro confonn PNRR, Componenta I O: I euro= 4,9227 lei. 
Constituie cheltuială neeligibi lă şi va fi suportată de beneficiar in afara valorii eligibile a 

proiectului ceea ce este prevazut in ghidul specific. 
Lucrarile ce urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului sunt cele prevazute in anexa la 

prezentul raport. 
ln consecinta propun aprobarea Proiectului de hotarare referitor la: ,,Renovarea moderata a 

cladirii publice situate în Str. Fabri cii Nr. 2 - Oras Brezoi', finantat în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/CIO, componenta 10-l'ondul Local, Obiectivul de Investitii- 1.3. Reabilitarea moderată a 
clădirilor publ ice pentru a îmbunătl"ţi serviciile publice prestate la nivelul unit{ţilor administrativ
teritori ale, precum si a cheltuielilor legate de proiect, în forma prezentata. 

Biroul de management proiecte, 

l°'p~IOC '""""# '" ful<>iM """'-



Anexa nr. 1 la la Raportu l de specialiate Nr.5360/24.08.2022 

Descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizata prin proiect: 

Termoizolarea peretilor exteriori 

Reabilitare planseu pod 

Reabilitare tamplarie exterioara 

Instalarea de sisteme de ventilare cu recuperare de caldura si eficienta min. 85% 

Uşile de la intrarea în clădire vor fi echipate cu sisteme de închidere automate, mecanice 
sau electrice, alcatuite din cate două uşi succesive între care se realizează un spaţiu 
tampon faţă de mediul exterior 

Modernizarea instalaţiilor de încălzire, a.c.m„ iluminat, ventilare, climatizare Tencuiala 
decorativa de exterior aplicata pe termosistem 

Instalarea unui sistem fotovoltaic complet de t ip „ON·GRID„ 

Spălarea instalaţiei de încălzire, montarea de robi nete termostatate şi de pre -reglaj (retur) 
pentru toate corpurile de încălzire şi prevederea de vane de reglare automate (cu presiune 
d i ferenţială constantă) la baza coloanelor de încălzire 

Repararea t rotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrast ructura cladirii 

Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de 
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea cladirii 

Repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a 
apelor meteorice de la nivelul terasei , respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a 
apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă 

Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa cladirii, 
precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie 

Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie 

Repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din cladire (daca este cazul) în scopul 
menţinerii / realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate 

Montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru 
încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum acolo unde este cazul 

Repararea/înlocuirea instalaţiei de distri buţi e a apei reci şi /sau a colectoarelor de 
canalizare menaîeră şi /sau pluvială din subsolul cladirii până la căminul de branşament/de 
racord, după caz 

Biroul de management proiecte, 

"'"'""' "";'m"' .'J;//'"";"' '""-



Anexa nr. 2 la Raportul de specialiate Nr.5360/ 24.08.2022 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Planului Naţional de Titlu apel proiect: PNRR/2022/C10 
Redresare şi 1.3 • Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor 
Rezilienţă, administrativ-teritoriale • 026bis • Renovarea eficienţei energetice sau măsuri de eficienţă energetică privind 
Componento 10 - infrastructura publică, proiectele demonstrative şi măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficienţă energetică 
Fondul Local (100% Climate Tag şi 40% Environmental Tag) 

Descrierea pe scurt a Actualmente starea elementelor de infrastructură alerente clădirii situa te în strada Fabrlcli nr. 2, oraş Brezoi , judeţul Vâlcea 
situaţiei actuale (date 

nu permite desfăşurarea optimă a serviciilor publice medicale furnizate. De asemenea, în absenţa unei investii ·n reabilitarea 1. statistice, elemente 
energetică a acesteia, costul utilităţilor este unul ridicat. Sumele economisi te rezultate în urma reabi litării ar putea fi specifice, etc.): 
utilizate pentru acoperirea costurilor altor tipuri de initiative conexe, care ar spori calitatea actului medical. 

2. Necesitatea şi Principalul rezultat asteptat al implementarii proiectului propus este de a realiza modernizarea si reabilitarea cladirii pentru 
oportunitatea a raspunde cerintelor legislative si reglementarilor tehnice valabile la acest moment, precum si cresterea performantei 
investiţiei pentru care energetice a cladi rii. 
se aolică: 

3. Corelarea cu proiecte ·1n ultimii ani aceste elemente de infrastructura din zona urbană au primit o atenţie deosebită, trotuarele de pe străzile 
deja implementate la principale fiind reabilitate odată cu infrastructura carosabilă, în cadrul proiectelor implementate/ aflate în derulare • 
nivel local: "Lucrări de reabilitare şi modernizare Str. Profesor Gheorghe Surdu", "Reabilitare şi modernizare străzi de Interes local şi 

zona pietonală strada Uni rii în oraş Brezoi, jud. Vâlcea· . „Lucrări de modernizare a arterei principale (DN7A;", cuprinzând 
modernizarea spaţiului carosabil, modernizarea trotuarelor de·a lungul căii de transport 

4. Corelarea cu proiecte "MOBILITATE URBANA DURABILA" (POR COD SMIS: 122064) Ambele intervenţii din cadrul proiectului reprezintă o importantă 
în curs de evoluţie în direcţia îndeplinirii unuia dintre obiectivele strategice ale UAT Brezoi, respectiv asigurarea mobilităţii urbane şi a 
implementare de la dezvoltării durabile a oraşului , prin obiective de investiţii cu grad ridicat de funcţionalitate, care prioritizează totodată 
nivel local: prezervarea calităţii mediului natural: 1. Achiziţia a 3 autobuze urbane hybrid diesel-electric pentru transp~rtul urban în 

oraşul Brezoi; 2. Amenajarea unui traseu pentru biciclete în lungime totală de 11.425 m şi contruirea unei punti pietonale şi 
ciclistică pentru asigurarea accesului bicicliştilor şi al pietonilor din traseul pistei de pe malul stâng al râului Lotru în zona 
centrală a oraşului. 
"Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi reabilitare spaţiu urban" (POR COD SMIS 126304): Modernizarea unui numar de 
16 sectoare rutiere, pentru a asigura: 
· derularea traficului ruti er în condi ţii de siguranţă şi confort; 
. accesul autovehiculelor si echipajelor de intervenţie în caz de forţă majoră (ambulanţă, pompieri, poliţie, sal•1amont etc. ); 
. scurgerea apelor, atât în lungimea străzilor, cât şi în plan lateral, prin rigole; I 
. influenţa favorabilă asupra factorilor de mediu !eliminarea poluării cu oarticule de praf. eliminarea riscurilor de alunecări 



de teren etc.). I -_!ICcesul populaţiei la instituţiile publice locale, precum şi la obiective cu destinaţie culturală şi de patrimoniu. 
„lmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tineret şi prin amenajarea 
spaţiilor urbane" (POR COD SMIS 125780) Prin intermediul proiectului Cod 125780/POR/2018/ 13/ 13.1 / 1 /7 REGIUNI se 
realizează înfiinţarea unui centru multifunctional pentru tineret, cu funcţii recreative şi amenajarea spaţiilor urbane, 
respectiv reabilitarea şi modernizarea Parcului Central din oraşul Brezoi. Astfel, centrul multifuncţional pentru tineret cu 
bazin didactic şi modernizarea parcului central Brezoi se constituie într-un răspuns integrat şi eficient pentru dezvoltarea de 
noi modele de suport extracurricular/sportiv şi vin în întâmpinarea necesităţilor identificate pe plan local prin Strategia de 
C!_ezvoltare Durabilă a oraşului Brezoi, întrucât investiţia se regăseşte în portofoliul de proiecte , Domeniul de Intervenţie 4 
"lmbunătăţi rea Infrastructurii", Obiectivul soecific/operaţional 3 "lnvestitii în infrastructura educatională. 

5. Corelarea cu celelalte Obiectivul investltiei de fata se coreleaza cu celelate subcompoente pentru care se aplica in cadrul PNRR C10: Actualizarea 
proiecte pentru care PUG si a PMUD; implementarea de infrastructuri TIC; extinderea traseului pistelor pentru biciclete; instalarea a 6 statii de 
se aplică la finanţare; încărcare pentru vehiculele electrice. -

Intervenţiile propuse în cadrul componentei 10 a PNRR, eligibile pentru a obţine finanţare din alocarea Programului, sunt 
toate proiecte de infrastructură şi de natură operaţională (transport verde, sisteme de management digitalizat, 
infrastructură pentru deplasări cu mijloace prietenoase cu mediul şi actualizarea documentaţiilor formale de planificare 
aferente acestor domenii - PUG, PMUD), toate reprezintă proiecte de bază privind orietarea spre durabilitate a Oraşului 
Brezoi. Lipsa finanţării pentru aceste proiecte majore ar fi o ameni nţare cu Impact semnificativ pentru atingerea viziunii de 
dezvoltare durabilă. Probabilitatea de apariţe a acestui risc se apreciază ca fiind redusă, având în vedere experinţa sim ilară 
dobândită de Oraşul Brezoi în accesarea finanţărilor în exerciţiile financiare anterioare, în cadrul POR 2007-2013 şi POR 
2014-2020. Strategia de răspuns propusă are ca obiectiv minimizarea acestui risc, ceea ce impune acordarea unei atenţii 
deosebite în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice prin care se justifică necesitatea şi oportunitatea investiţiilor 
pentru care se solicită finanţare şi adaptarea acestora la cerinţele ghidurilor de finanţare specifice prezentului apel de 
proiecte. 

6. Efectul pozitiv Rezuhate Valoare la începutul implementării proiectului Valoare la finalul implet ientarii pre 
previzionat prin 

Consumul anual specific de energie finala pcnlnt 207.3 99.R realizarea obiectivului 
de investiţii; încălzire lkWh/m2 nnl 

Consumul de energic primară totală (kWl\lm2 anl 459. 1 216.2 
Consumul de energie primară totală util izând surse 221,90 90.629 
convenţionale lkWhim2 an) 
Consumul de energie primară totală utilizând surse o 40.47 
reeenerabile (kWhim2 an) 
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera 95.5 35 
(echivalent kitC021m2 an) 

7. Modul de îndeplinire a - Termoizolarea peretilor exteriori 
condiţiilor aferente - Reabilitare planseu pod 
i nvestiţiilor; - Reabilitare tamplarie exterioara 

- Instalarea de sisteme de ventilare cu recuperare de cald ura si e ficienta min. 85% 
- Usile de la intrarea în clădire vor fi echipate cu sisteme de închidere automate, mecanice sau electrice, alcatuite din 

cate două usi succesive între care se realizează un spaţiu tampon faţă de mediul exterior 



8. Descrierea procesulu i 
de implementare: 

9. Alte informatii 

- Modernizarea instalaţiilor de încălzire, a.c.m„ iluminat, ventilare, climatizare Tencuiala decoraliYa de exterior 
aplicata pe termosistem 

- Instalarea unui sistem fotovoltaic complet de tip „ ON-GRID„ 
. Spălarea instalaţiei de încălzire, montarea de robinete termostatate şi de pre-reglaj (retur) pentru toate corpurile 

de încălzire şi prevederea de vane de reglare automate (cu presiune diferen ţială constantă) la baza coloanelor de 
încălzire 

- Repararea trotuarelor de protecţe, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura cladirii 
- Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şl:sau afectează 

funcţionalitatea cladirii 
- Repararea acoperişului tip terasllşarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la 

nivelul terasei, respectiv a sisterrului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoare! tip şarpantă 
- Demontarea Instalaţiilor şi a ec~ipamentelor montate aparent pe faţadele/ terasa cladirii, precum şi remontarea 

acestora după efectuarea lucrărilcr de intervenţie 
. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie 
- Repararea/refacerea canalelor d~ ventilaţie din cladire (daca este cazul) în scopul menţinerii /realizării ventilării 

naturale a spaţiilor oc~pate 
. Montarea echipamentelor de măsJrare Individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, câ: şi pentru apă 

caldă de consum acolo unde este :azul 
- Repararea/înlocuirea instalaţiei je distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau 

pluvială din subsolul cladirii oână la căminul de branşament/de racord, după caz 
Etapa de pregătire a investiţiei I proiectliui şi etapa de securizare a finanţării: 
Valoarea proiectului cu Indicatori tehnico economici aprobaţi de CL 
Etapa de contractare: 
Contractarea cu AM/Ol responsabil de program 
Lista cu numărul şi valoarea co1tractelor je achiziţie aferente proiectului de investiţii publice 
Etapa de implementare propriu-zisă: Nu111ărul de contracte de achiziţie finalizate I valoarea totală a lucrărilJr I serviciilor 
recepţionate 
Număr/valoare de acte aditionale semnat? 

Biroul de -nanagement proiecte, 

h•P'ci" 'J>oci•lio"o -i{f' ""''°'" Arnl= 


