
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 1613/29.03.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile 

de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna" 

Comuna Reci este potential beneficiar eligibil in cadrul apelului de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/C5/1/A.3.l/l, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/l, componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 - Schema de 
granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. operatiunea A.3 -
Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, publicat in 
Monitorul Oficial nr.290 din 25 martie 2022, 

Prin intermediul componentei CS - Valul Renovarii propune imbunatatirea fondului construit 
printr-o abordare integrata a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la incendiu 
~i a tranzitiei catre cladiri verzi ~i inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica ~i calitatea 
arhitecturala a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor fondului 
construit ~i asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea investitiilor. Prin prezentul apel de 
proiecte este sprijinita realizarea de investitii pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale 
multifamiliale 

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului fara TV A. in cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TV A aferenta cheltuielilor 
eligibile se va restitui beneficiarului de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme ~i/sau 
investitii pentru Componenta 5 - Valul Renovarii - MDLP A, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Abordarea va fide tip necompetitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare, pe principiul 
primul venit, primul servit. 

Valoarea maxima eligibila a proiectului corespunde unui: 
• cost unitar pentru lucrarile de renovare moderata de 200 Euro/mp (arie desfa~urata), fara TV A; 
Costul unitar pentru lucrarile de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului. 
In cazul proiectelor ( cererilor de finantare) care cuprind mai multe componente, se va lua in 

considerare aria desfa~urata cumulata a tuturor componentelor. 
Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 

5 - Valul Renovarii, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 
Sumele care vor depa~i pragurile sus-mentionate vor fi asigurate de catre beneficiar, fiind 

considerate neeligibile. 
Conform comunicarilor oficiale ale MDLPA, incepand cu data de 01.04.2022, va fi disponibila 

platforma electronica prin care pot fi transmise cererile de finantare. 
Hotararea consiliului local prin care se aproba depunerea proiectului, inclusiv anexa privind 

descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect este unul din documentele dosarului 
cererii de finantare, conform Ghidului Specific. 

Conform celor expuse mai sus, tinand cont de prevederile Codului administrativ propun spre 
dezbatere ~i aprobare Consiliului Local al comunei Reci prezentul proiect de hotarare privind aprobarea 
proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, 
judetul Covasna". 

Primar 
DOMBO¥ Lehel-Lajos 

JoJ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
NR.1613/29 .03 .2022 

PROIECT DE HOT.A.RARE 
privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficienfei energetice pentru blocurile 

de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna" 

Consiliul local al comunei Reci, judeµ.il Covasna, 
intrunit in ~edinta extraordinara din data de 30 martie 2022. 
Avand in vedere: 
- prevederile Ordinului nr.444 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de 

accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor de 
,---.__ proiecte PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1 , PNRR/2022/CS/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 -

Schema de granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. 
operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale 
multifamiliale, publicat in Monitorul Oficial nr.290 din 25 martie 2022; 

- prevederile Ghidului specific din 24 martie 2022 privind Conditii de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1 , PNRR/2022/CS/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 - Schema de 
granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. operatiunea A.3 -
Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale; 

- luand act de referatul de aprobare al Primarului comunei Reci in calitate de initiator. inregistrat 
sub nr. 1612/29.03.2022, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate at 
primarului, inregistrat sub nr. 1614/29.03.2022, precum ~i de Raportul comisiei de specialitate at 
Consiliului local inregistrat sub nr. 1678/30.03.2022, 

- luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei; 
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), ~i alin. (4). lit. d), precum ~i ale art. 139 alin. (1) ~i 

alin. ( z) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

H O T A RA~TE: 

Art.1. - Se aproba participarea comunei Reci la programul Planul National de Redresare ~i 
Rezilienta Componenta CS - Valul Renovarii, Axa 1- SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA 
ENERGETICA ~I REZILIENTA IN CLADIRI REZIDENTIALE MULTIF AMILIALE, Operatiunea A.3 
- Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale 

Art.2. - (1) Se aproba valoarea totala a cheltuielilor eligibile in cuantum de 1.340.943,48 lei, 

(272.400 euro ), rara TVA, la obiectivul de investitii "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de 
locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci judetul Covasna" 

Art.3. - Se aproba sustinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea 
proiectului a~a cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/ contractul de lucrari, 
solicitate in etapa de implementare. 

Art.4.- in baza acordului tuturor proprietarilor de locuinte se anexeaza descrierea sumara a investitiei 
propuse a fi realizata prin proiectul "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat 
Reci, Comuna Reci judeµ.il Covasna" 

Art.5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza di. primar, Dombora Lehel
Lajos. 

Initiator, 
Primar 

DOMBOu el-Lajos 

Avlzet pentru lagalitate 
Data.h .~:.~.). .... ?...~ .. ?,.;. 'l._ 
Secrstar general a~ munei 

1\J~ 



ANEXA LA HCL NR. - - ---

Descrierea investitiei 

,,CRE~TEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUIT 1 
~I 2 DIN SAT RECI, COMUNA RECI, JUDETUL COV ASNA" 

Identificarea sursei de finantare: 

Investitia vizeaza renovarea energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din comuna 
Reci, judetul Covasna prin Axa de investitii nr. 1, Operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata 
sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din cadrul PNRR. 

Renovarea moderata conform recomandarii Comisiei privind renovarea cladirilor nr. 2019/786 
presupune economii de energie primara cuprinse intre 30%-60%. 

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile :f'ara TV A. 

Componentele investitiei: 

in cadrul investitiei ,,CRE~TEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE . 
DE LOCUIT 1 ~I 2 DIN SAT RECI, COMUNA RECI, JUDETUL COVASNA" sunt 
cuprinse a fi renovate din punct de vedere energetic 2 blocuri cu regim de inaltime P+2E din 
comuna Recijudetul Covasna, avand urmatoarele caracteristici: 

Denumire Anul construcfiei 
component 

Bloc 1 1977 

Bloc 2 1980 

Aria desfasurata totala 

Sistem constructiv anvelopa a blocurilor: 

zidarie de caramida cu goluri, 
plan~ee din f~ii cu goluri prefabricate, 
elemente de beton armat prefabricat 

Arie construita 
desfasurata 

537 mp 

825 mp 

1362 mp 

~arpanta din lemn cu invelitoare tigle profilate trase 

Dotari: 

Adresa 

Sat Reci, comuna 
Reci bl. 1. 
Sat Reci, comuna 
Reci bl. 2. 

instalatii apa-canal, electrica, combustibil solid, lemne de foe pentru gatit ~i incalzire cu sobe 
de teracota. 

Numar persoane care beneficiaza de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice, respectiv 
numar persoane care locuiesc in cladirile rezidentiale vizate de proiect: 49. 



_,,----._ 

in cladirile vizate de proiect in afara proprietatilor private exista 1 spatiu comercial, 1 ghi~eu 
po~tal. 

Blocurile se incadreaza in Clasa de rise seismic Rs III ~i nu necesita lucrari de consolidare 
antiseismica. 

Starea buna a peretilor exteriori ai blocurilor pennit aplicarea anvelopei pentru imbunatatirea 
confortului tennic. imbunatatirea confortului tennic nu va conduce la imautatirea rezistentei ~i a 
stabilitatii in exploatare in spiritul Legii 10/95 republicat in 2007 ~i al codului Codul de proiectare P 100-
3/2008. Luera.rile propuse a fi realizate prin proiect sunt 100% lucrari eligibile ~i vizeaza cre~terea 
eficientei energetice a cladirilor prin lucrari de reabilitare tennica a elementelor de anvelopa a cladirilor, 
dupa cum urmeaza: 

se demonteaza cablajele si obiectele suspendate de pe peretii exteriori; 
se decapeaza portiunile de tencuiala degradata; 
se repara si se refac zonele de tencuiala decapata ; 
se recomanda unifonnizarea 1nchiderilor balcoanelor de la etaje. 
se demonteaza burlanele din tabla; 
se monteaza anvelopa din placi de vata bazaltica fixate de peretele structural cf. detaliilor 
de arhitectura. 
se aplica tencuiala speciala pe plasa din fibre de sticla; 
se remonteaza burlanele 
alta varianta ar fi indepartarea tennoizolatiei din zgura si aplicarea unei termoizolatii din 
vata bazaltica conform auditului energetic protejat cu folie. 
nu se recomanda montarea de antene sau cablaje pe anvelopa aplicata pe peretii exteriori 

Conform Ghidului Specific al apelului de proiect este obligatoriu sa fie prevazuta instalarea a cate o 
statie de incarcare pentru vehicule electrice cu doua puncte de incarcare per statie la fiecare 2500 mp 
ariei desfa~urata renovata cu alocare financiara distincta de cate 25.000 euro/statie. 

Numar de statii incluse in proiect conform ariei desf'~urate renovate: 0 

Bugetul proiectului: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului este 1.340.943,48 lei fiira TVA, astfel cum reiese 
din urmatorul calcul: Valoarea maxima eligibila a proiectului = (aria desfa~urata x cost unitar 
pentru lucrari de renovare moderata) 

1.340.943,48 lei=272.400 Euro= 1362 mp x 200 Euro 

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, 
Componenta 5 -Valul Renovarii, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRlMARIA 

Nr. 1614/29.03.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile 

de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna" 

Comuna Reci este potential beneficiar eligibil in cadrul apelului de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/C5/1/ A.3 .1/1, PNRR/2022/C5/1/ A.3 .2/1 , componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 - Schema de granturi 
pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. operatiunea A.3 - Renovarea 
energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, publicat in Monitorul Oficial 
nr.290 din 25 martie 2022, 

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovarii propune imbunatatirea fondului construit printr
o abordare integrata a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la incendiu ~i a 
tranzitiei catre cladiri verzi ~i inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica ~i calitatea arhitecturala 
a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor fondului construit ~i 
asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea investitiilor. Prin prezentul apel de proiecte este sprijinita 
realizarea de investitii pentru eficienta- energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale 

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului 
fara TV A. In cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TV A aferenta cheltuielilor eligibile se va 
restitui beneficiarului de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme ~i/sau investitii pentru 
Componenta 5 - Valul Renovarii - MDLP A, in conformitate cu legislatia in vigoare. Abordarea va fi de tip 
necompetitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare, pe principiul primul venit, primul servit. 

Valoarea maxima eligibila a proiectului corespunde unui: 
• cost unitar pentru lucrarile de renovare moderata de 200 Euro/mp (arie desfa~urata), fara TVA; 
Costul unitar pentru lucrarile de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului. 
In cazul proiectelor ( cererilor de finantare) care cuprind mai multe componente, se va lua in 

considerare aria desfa~urata cumulata a tuturor componentelor. 
Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 -

Valul Renovarii, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 
Sumele care vor depa~i pragurile sus-mentionate vor fi asigurate de catre beneficiar, fiind considerate 

neeligibile. 
Conform comunicarilor oficiale ale MDLPA, incepand cu data de 01.04.2022, va fi disponibila 

platforma electronica prin care pot fi transmise cererile de finantare. 
Hotararea consiliului local prin care se aproba depunerea proiectului, inclusiv anexa privind 

descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect este unul din documentele dosarului cererii 
de finantare, conform Ghidului Specific. 

Astfel, avand in vedere interesul crescut al beneficiarilor pentru acest program, precum ~i bugetul 
limitat al programului, este necesara adoptarii in eel mai scurt timp de catre Consiliul Local al comunei Reci 
a unei hotarari privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din 
Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna" 

Fata- de cele aratate mai sus, in conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem initierea 
proiectului de hotarari privind aprobarea proiectului "Cre~terea eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 
~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, judetul Covasna". 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 

LOVASZEDIT s1-



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finanJe, agricultura, gospodarire comunala, protecJia 
mediului, comerJ $i turism 
Nr.1678/30.03.2022 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului "Cre~terea 
eficientei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, 

judetul Covasna" 

,,___ Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare sus-mentionat, a 
constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in 
expunerea de motive. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.317 /2021, privind bugetul de 
stat pe anul 2022, ~i a prevederilor Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i 
propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 

//,,...-\ 

Linte, /) 
Csiis~ lpli 

Secretar, 
Szabo Erno 

I I 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr.ad.1678/30.03 .2022 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului "Cre~terea 
eficienfei energetice pentru blocurile de locuit 1 ~i 2 din Sat Reci, Comuna Reci, 

judeful Covasna" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a constatat ca 
proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate m referatul de 
aprobare. 

Sunt respectate prevederile OUG m.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se incadreaza 
in prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutului-cadru al documentatiei tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum ~i 
prevederile Ordinului m.444/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta, in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C5/l/A.3.l/1, PNRR/2022/CS/l/A.3.2/1 , componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 - Schema de 
granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. operatiunea A.3 -
Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i propunem 
adoptarea hotararii in forma eliberata. 

PRE~EDINTE 
Modi K6reh Sandor 

a 


