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H O T Ă     R Â R EA
Nr. 76 din 31 MARTIE 2022

Privind aprobarea depunerii Cererii de finanţare pentru proiectul Renovarea energetică moderată
 a clădirilor rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Salonta prin Reabilitarea termică 

a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect nr. 5 în cadrul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al
României Componenta 5-C5 – Valul Renovării AXA 1  - Schema de Granturi Pentru Eficienţă Energetică şi

Rezilienţă în Clădiri rezidenţiale multifamiliale  Operaţiunea a.3: Renovarea energetică moderată sau
aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a

clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit în şedinţă ordinară, 

• Examinând  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul
Renovarea energetică  moderată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale   din Municipiul  Salonta  prin
Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect nr. 5 în cadrul Planul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă al României Componenta 5-C5 – Valul Renovării AXA 1  - Schema de Granturi
Pentru  Eficienţă  Energetică  şi  Rezilienţă  în  Clădiri  rezidenţiale  multifamiliale   Operaţiunea  a.3:
Renovarea  energetică  moderată  sau  aprofundată  a  clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale,  Apelul  de
proiecte  de  renovare  energetică  moderată1 a  clădirilor  rezidențiale  multifamiliale,  titlu  apel:
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1;

• Referatul  de  aprobare  nr.  2041/25.03.2022  al  Primarului  Municipiului  Salonta,  d-l  Török  László
în calitate de inițiator;

• Analizând  Raportul  de  specialitate  nr.  2042/25.03.2022  al  Serviciului  Dezvoltare  Urbană  –
Compartiment Juridic Patrimoniu prin care propune Consiliului Local  aprobarea depunerii Cererii de
finanţare pentru proiectul  Renovarea energetică moderată a clădirilor  rezidenţiale multifamiliale din
Municipiul Salonta prin  Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii – Proiect nr.  5 în
cadrul Planul Naţional de Redresare şi  Rezilienţă al României Componenta 5-C5 – Valul Renovării
AXA 1   -  Schema  de  Granturi  Pentru  Eficienţă  Energetică  şi  Rezilienţă  în  Clădiri  rezidenţiale
multifamiliale  Operaţiunea a.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale
multifamiliale,  Apelul  de  proiecte  de  renovare  energetică  moderată  a  clădirilor  rezidențiale
multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 .

Având în vedere:
• O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 
• Normele metodologice din 17 martie 2009 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe aprobate prin Ordinul 163/2009;
• Planul  Naţional  Integrat  în  domeniul  Energiei  şi  Schimbărilor  Climatice  2021-2030  aprobat  prin

Hotărârea 1076/2021;
• Strategia naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri

rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată      într-un parc
imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050 aprobat prin Hotărârea
1034/2020;

• Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României Componenta 5-C5 – Valul Renovării AXA 1  -
Schema  de  Granturi  Pentru  Eficienţă  Energetică  şi  Rezilienţă  în  Clădiri  rezidenţiale  multifamiliale
Operaţiunea a.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale
titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 şi Ghidul specific conform Ordinului nr.444/2022; 

• Hotărârea  nr.  29  din  03.03.2022 a  Asociaţiei  de  Proprietari  nr.  4  pentru  solicitarea  de  înscriere  în
programul local înregistrat sub nr. 1613/09.03.2022 şi Contractul de mandat aferent şi Acordul pentru
depunerea cererii de finanţare;
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1 Conform Recomandării  Comisiei  privind renovarea clădirilor nr.  2019/786,  renovarea moderată  presupune economii  de energie
primară cuprinse între 30-60%.



• Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative  –
Republicată.
Văzând avizul favorabil al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi

turism, cel al Comisiei pentru agricultură și activități economico-financiare, respectiv al Comisiei juridice și de
disciplină,

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin.(1), alin. (2) lit.b), c) și d), alin.(4) lit.e) și g), alin.(7) lit.i) și k),
art.108  lit.e),  art.139  alin.(1),  art.196  alin.(1)  lit.a),  art.197-199  din  O.U.G.nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.  1.  Aprobarea depunerii  Cererii  de finanţare pentru proiectul Renovarea energetică moderată a
clădirilor  rezidenţiale  multifamiliale   din  Municipiul  Salonta  prin  Reabilitarea  termică  a  elementelor  de
anvelopă a clădirii – Proiect nr. 5 în cadrul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României Componenta
5-C5 – Valul  Renovării  AXA 1  -  Schema de Granturi  Pentru Eficienţă Energetică şi  Rezilienţă în Clădiri
rezidenţiale  multifamiliale   Operaţiunea  a.3:  Renovarea  energetică  moderată  sau  aprofundată  a  clădirilor
rezidenţiale  multifamiliale,  Apelul  de  proiecte  de  renovare  energetică  moderată  a  clădirilor  rezidențiale
multifamiliale,  titlu  apel:  PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,  astfel  cum este  prevăzut  în  Anexa  1  pentru  descriere
sumară a investiției propusă prin proiect,  în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a
clădirii  așa  cum  reies  din  Raportul  de  audit  energetic,  cu  asumarea  atingerii  indicatorilor  descriși
la secțiunea 4.1.

Art. 2. (1) Aprobarea valorii maxime eligibilă a proiectului Renovarea energetică moderată a clădirilor
rezidenţiale multifamiliale  din Municipiul Salonta prin Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii
– Proiect nr. 5, care este egală cu aria desfășurată 2694.93 mp x 200 euro pentru lucrări de renovare moderată
fără TVA = 538.986 Euro fără TVA , reprezentând suma de 2.653.266,3822 lei la care se adaugă suma de 25.000
Euro fără TVA reprezentând suma de 123.067,5 lei fără TVA cost stație încărcare rapidă

(2) Aprobarea  valorii  totale  de  finanţare  în  sumă  de  563.986  euro  fără  TVA,  respectiv
2.776.333,88 lei fără TVA a proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale
din  Municipiul  Salonta  prin  Reabilitarea  termică  a  elementelor  de  anvelopă  a  clădirii –  Proiect  nr.  5,
compusă  din  valoarea  Componentei  1  –  Renovare  energetică  moderată  538.986  Euro  fără  TVA,  respectiv
2.653.266,3822 lei fără TVA şi cost staţie de încărcare  în sumă de 25.000 euro fără TVA, respectiv 123.067,5 lei
fără TVA. 

Art.  3. Aprobarea  finanţării  a  eventualelor  cheltuieli  neeligibile,  în  concordanţă  cu  Declaraţia  de
angajament  pentru solicitant  Model  A, anexă la cererea de finanţare,  astfel  cum acestea sunt  specificate  şi
enumerate prin Ghidul specific pct. 4.2 şi prin care se asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor
rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:
          - Institutia Prefectului -  Județul  Bihor
          - Primarul Municipiului Salonta
          - Serviciul Dezvoltare Urbană 
          - Biroul Impozite și Taxe Locale
          - Serviciul Economic
          - Compartimentul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
          - Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a instituției www.salonta.net – Monitorul
Oficial Local, respectiv afișare la sediul Primăriei Municipiului Salonta.
   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,
                    Pirtea Mihai - George                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                                Patricia Edith Ivanciuc
                                                                                               

                                                                                                                                                                   
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,       consilieri prezenţi,       pentru, ---- împotrivă,    ---     abținere
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