
,,---.__ 

ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 4702/05.10.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea proiectului - "REABILITARE ~COALA ANINOASA" 

Comuna Reci este potential beneficiar eligibil in cadrul apelului de proiecte cu titlul Planului 
National de Redresare ~i Rezilienta Componenta Cl0 - Fondul Local, Investitia I.3 - Reabilitare 
moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile 
administrativ-teritoriale. 

Obiectivul este renovarea energetica moderata a cladirilor publice, contribuind astfel la 
imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local. Investitia finanteaza renovarea 
moderata a cladirilor pub lice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului 
de energie primara, demonstrata prin studiul de audit energetic elaborat in faza de proiectare ~i 
certificatul de performanta energetica realizat la finalizarea investitiei. 

Rata de finantare in cazul investitiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este 
de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, in limita bugetelor predefinite pe 
categorii de UAT-uri. 

Pentru COMPONENTA 10 - Fondul local se lanseaza apel comun destinat unitatilor 
administrativ-teritoriale ~i subdiviziunilor municipiului Bucure~ti de pe tot teritoriul Romaniei, 
care cuprinde toate investitiile aferente componentei, etapizat in doua runde: 

In data de 14 octombrie 2022 se va lansa eel de-al doilea apel de proiecte conform 
prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice ~i administratiei 2615/2022 
pentru modificarea ~i completarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C 10, componenta 10 - Fondul local, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, 
lucrarilor publice ~i administratiei nr. 999/2022, 

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. 

Suma maxima eligibila ce poate fi solicitata este 440 euro/mp, fara TVA. 
Sumele care vor depa~i pragurile sus-mentionate vor fi asigurate de catre beneficiar, fiind 

considerate neeligibile. 
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 "REABILITARE ~COALA ANINOASA". 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 
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ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
NR.4703/05.10.2022 

PROJECT DE HOTARARE 
privind aprobarea proiectului - "REABILITARE ~COALA ANINOASA" 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, 
1ntrunit 'in ~edinta extraordinara din data de 7 octombrie 2022; 

Analizand Referatul de aprobare al primarului comunei Reci 1n calitate de initiator, 'inregistrat cu nr. 
4702/05.10.2022 privind aprobarea proiectului - "REABILITARE ~COALA ANINOASA" 

~i Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 1nregistrat 
sub nr. 4704/05.10.2022, 

Vazand Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local. 
In baza ~i 'in conformitate cu: 
- prevederile Ordinului nr.2615/2022 pentru modificarea ~i completarea Ghidului specific -

Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta 111 cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C 10, componenta 10 - Fondul local , aprobat prin Ordinul ministrului 
dezvoltarii, lucrarilor publice ~i administratiei nr. 999/2022. 

- prevederile GHIDULUI SPECIFIC din IO mai 2022 privind regulile ~i conditiile aplicabile 
finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta 'in cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C 10, componenta IO - Fond Local, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonom iei , rati ficata prin Legea nr. 199/1997; 
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b ), ~i alin. ( 4). lit. d), precum ~i ale art. 139 alin. (3) din 

Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
HOTA.RA.~TE 

Art. 1. - Se aproba participarea comunei Reci in proiectul - "REABILITARE ~COALA 
ANINOASA", ce se depune 111 cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta Componenta C 10 -
Fondul Local, lnvestitia 1.3. Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a 'imbunatati serviciile publice 
prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. 

Art. 2. - Se aproba nota de fundamentare a investitiei "REABILITARE ~COALA ANINOASA", 
prezentata 'in anexa nr. 1 parte integranta din prezenta Hotarare, 'in conformitate cu cerintele Ghidului Specific. 

Art. 3. - (1) Se aproba valoarea totala a cheltuielilor eligibile calculat conform ghidului specific 'in 
cuantum 872.893,16 lei, (177.320 euro ), fara TVA, la obiectivul de investitii - "REABILIT ARE ~COALA 
ANINOASA" din care valoarea investitiei fara statii 872.893,16 lei fara TVA ~i valoarea statiilor de 
incarcare O lei fara TV A. 

(2) Se aproba descrierea sumara a investitiei proiectului "REABILITARE ~COALA ANINOASA" 
'in concordanta cu in conformitate cu cerintele Ghidului Specific potrivit anexei nr. 2, parte integranta 
din prezenta Hotarare. 

Art. 4. - Comuna Reci se angajeaza sa asigure toate cheltuielile legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor 
neeligibile care asigura implernentarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico
economice/contractul de lucrari solicitate in etapa de implementare. 

Art. 5. - Se desemneaza di. Dombora Lehel-Lajos, primarul comunei Reci 'in calitate de 
reprezentant legal, pentru semnarea contractului de finantare. 

Art. 6. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 'insarcineaza di. primar, Dombora Lehel
Lajos . 

Initiator, 
Primar Avlzat pentru legalitate 

Data.Q.5.:~.~.:.~ .. ~'.fu~ 
Secrntar ganera! al comunel 
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ANEXA 1 la HCL NR. ___ _ 

Planul National de Redresare !ii Rezilienta 
Componenta C10 - Fondul Local 

Planul 
National de 
Redresare ~i 
Rezilienta, 
Componenta 
10 - Fondul 
Local, 
lnvestitia /.3 
Reabilitarea 
moderata a 
cladirilor 
publice 
pentru a 
fmbunatati 
serviciile 
publice 
prestate la 
nivelul 
unitatilor 
administrativ 
-teritoriale 

Descrierea pe 
scurt a 
situatiei 
actuale (date 
statistice, 

1 
· elemente 

specif ice, 
etc.) 

NOT.A DE FUNDAMENTARE 

REABILITARE SCOALA ANINOASA 

Titlu apel proiect 

REABILITARE ~COALA ANINOASA 

Anexa la Ghidul specific 
ModelF 

Comuna Reci se situeaza 1n partea centrala a judetului 
Covasna, 1n Depresiunea Sfantu Gheorghe. Coordonatele 
geografice care definesc geografic amplasamentul sunt 
45 ° 51 N ~i 25 ° 56E, comuna se afla pe malul drept al Raului 
Negru, care este afluent al raului Olt. 
T n anul 1964 satul Comolau a fast contopit cu localitatea 
Reci , 1n momentul de fata aceasta parte de localitate 
constituie partea nordica a localitatii Reci. 
Localitatea Reci se afla la o altitudine de 548 m, pe DN11 
(Bra~ov-Bacau) . 
Comuna Reci se 1nvecineaza cu comuna Moaqa (Nord), 
comuna Ghidfalau (Nord-Vest) , Boro~neu Mare (Est) ~i 
comuna Ozun (Vest). 
Urmatoarea harta arata a~ezarea comunei Reci , 1n cadrul 
unitatii administrativ-teritoriale judetul Covasna. 



76 fSO -300 km 

Sursa: Redactare proprie 

Comuna Reci se afla 1n relativa apropiere a trei ora~e 
importante din punct de vedere economic ~i socio-cultural , 
la 13 km de municipiul Sfantu Gheorghe, care este 
re~edinta judetului Covasna, la 22 de km de ora~ul Covasna, 
~i la 28 de km de municipiul Targu Secuiesc. Distanta dintre 
comuna Reci ~i capitala Romaniei , Bucure~ti este de 202 
km . 
T n tabelele urmatoare am cuprins bilantul teritorial al 
localitatilor care compun comuna Reci , conform celor mai 
recente date accesibile la nivel local: 

Tabelul nr. 1.: Bilaut teritoti:il - Iocalitatea. Red 

Zone Func~ionale 

Locuin re ~i funcpuni . 154,24 

complem-et~lt-ar-e ~~-
[i[~~{ii"iiiclti~1:1·i"le.~i·•cl~p9tff;~:y77ii"o;Iii'~· ·_•·• 

:• ~~I1~:~;~;:l;l;;:11

~

1

f;;fl'~ '.f••'.:,i,···•fu··l•··t1~ .... · .... , 
Cili Fera te • 0 

Sursa: Evidenfele Consiliului Local Reel PUG REC/, redactare proprie 

Din punct de vedere al numarului de locuitori ~i al 
suprafetei intravilanului , localitatea Reci este cea mai 
mare localitate dintre eel patru care formeaza Comuna 
Reci . T n aceasta localitate se concentreaza principalele 
institutii ~i servicii din 1ntreaga comuna, ocupand 127, 3 
hectare din totalul intravilanului localitatii (30,62%). Tot 1n 
aceasta localitate sunt cele mai multe locuinte ~i functiuni 
complementare, pe o suprafata de 154,24 de hectare, ~i nu 
1n ultimul rand , unitatile industriale ~i depozitele ocupa o 
suprafata de 110,78 de hectare, aici fiind locatia fostei 
fabrici din Reci care ocupa o suprafata de 27 de hectare, si 
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locatia fabricii HS Timber Group specializata 1n prelucrarea 
lemnului, fabrica avand o dimensiune de 68 hectare. 

Tabelul nr. 2: Bilan~ teritorial • localitatea Bita 

Zone Func~ionale Suprafa~a (ha) 

S!l rsa: Evidentele Consi/iu /ui Local Reci, PUG RECI, redactare proprie 

A~a cum se poate observa din datele tabelului de mai sus, 
1n localitatea Bita institutiile ~i serviciile ocupa numai o 
suprafata de 0,61 hectare, majoritatea intravilanului 
acestei localitati fiind ocupata de locuinte ~i funqiuni 
complementare, pe o suprafata de 34,83 ha, din totalul de 
46,86 ha. In aceasta localitat~ exista gara CFR, caile ferate 
acoperind o suprafata de 8,8 hectare. 

Tabelul nr. 3 : BiJan! te1itolial - localitatea Aninoasa 

Zone Func~ionale Suprafa~a (ha) Procent % din Populapa 

Sursa: Eviden;ele Consiliulu i Local Reci, PUG REC/, redactare proprie 

In localitatea Aninoasa institutiile ~i serviciile ocupa numai 
o suprafata de 0, 78 hectare, ~i 1n aceasta localitate 
majoritatea intravilanului de locuinte ~i functiuni 
complementare, pe o suprafata de 37, 78 ha, din totalul de 
53,35 ha. Este important de mentionat ca 1n Aninoasa este 
cea mai ridicata suprafata ocupata de unitatile 
agrozootehnice, acestea ocupand 7, 11 hectare, aceasta 
fiind cea mai mare suprafata ocupata de astfel de unitati 
din toate localitatile comunei Reci. 



Tabelul nr. 4 : Bilant ter itoriaJ localitate.1 5.iciova 

Procent % din 

Sursa: Evidentele Consiliului Local Reci, PUG REC/, redacrore proprie 

Localitatea Saciova este cea mai mica localitate din 
comuna Reci , atat din punct de vedere al numarului de 
locuitori , cat ~i din eel al dimensiunii intravilanului. In 
aceasta localitate practic intravilanul este ocupat de 1n 
proportie de 82,69% de locuinte ~i functiuni 
complementare, pe 2,65 hectare se regasesc institutiile ~i 
serviciile, iar caile de comunicatie rutiera ocupa 1,55 
hectare din intravilanul localitatii. 
Aproximativ 76% din suprafata agricola a comunei era 
ocupata de suprafata arabila, iar 13% este ocupata de 
pa~uni. De asemenea, supra fa ta fanetelor reprezenta 11 % 
din totalul suprafetei agricole, iar suprafata livezilor ~i a 
pepinierelor pomicole doar 0, 1 %. 
Daca ne raportam la suprafata neagricola, 1n comuna Reci , 
cea mai mare suprafata (70%) este ocupata de paduri ~i alta 
vegetatie forestiera. Aceea~i situatie se regase~te la nivelul 
judetului Covasna, astfel 1ncat suprafata padurilor ~i a 
vegetatiei forestiere reprezinta 89,2% din totalul suprafetei 
neagricole. 
Constructiile, ~i terenurile ocupate de ape ~i balti 
reprezinta cate un procent de 24% din totalul suprafetei 
neagricole. Caile de comunicatii ~i caile ferate reprezinta 
cate un procent de 6% din totalul suprafetei neagricole. Cel 
mai m1c1 suprafete neagricole (0,3%) sunt terenuri 
degradate si neproductive. 
In comuna 'Reci exista renumitele Lacuri de la Reci , cu o 
suprafata totala de 24 de hectare, din care 14,2 ha se afla 
'in proprietatea consiliului local Reci, iar restul 'in 
proprietatea Asociatiei Judetene a Vanatorilor ~i Pescarilor 
Sportivi Covasna. Lacurile sunt utilizate 'in scop de 
agrement (pescuit, 'inot, etc.) Ape le de supra fa ta din 
comuna Reci se compun din doua rauri , Raul Covasna ~i Raul 
Negru, si din paraiele Saciova si Padureni. 
In localitatea Bita, 'in curtea parohiei reformate exista un 
izvor de apa minerala ce poate fi valorificat atat pentru 
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asigurarea apei minerale pentru populatia locala, cat ~i 1n 
scopuri turistice ~i de agrement. 
Spre deosebire de majoritatea comunelor din judet, la 
nivelul comunei Reci pe baza datelor statistice putem asista 
la cre~terea populatiei 1n mod fluctuat 1n ultimii 20 ani. 
Conform Recensamantului , numarul locuitorilor din comuna 
1n anul 2011 a fost 2304 de persoane, cu o popula\ie de 
97,6% de etnie maghiara (proportia locuitorilor de etnie 
romana a fost de 1,3% iar despre 1, 1% nu exista date 
oficiale). In ceea ce prive~te structura confesionala a 
populatiei , 89% erau de religie reformata, 7, 1% erau 
romano-catolici , 1,6% ortodoqi, 0,4% Martorii Lui lehova, 
0,3% adventi~ti ~i 0,3% unitarieni. 
Numarul caselor de locuit este de 1118 (date din anul 2019) 
1n care traiesc 1056 de gospodarii. In urma activitatilor de 
dezvoltare a retelei de apa ~i canalizare 1n momentul de 
fata 71 % din gospodariile locale au acces la reteaua de apa 
potabila, iar 56% sunt racordate la reteaua de canalizare 
menajera. 

Tabelul nr. 6 : Accesul comunei Reci la serviciile publice, 2016 

Denumir e i Reci 

Caracteristicile amplasamentului vizat de proiect : 

Regim de foal time: P 
Aria desfa~urata construita: Ad = 403.00 m2 
Supra fa ta utila a spatiilor 1ncalzite: Ainc = 330.35 m2 
Volumul 1ncalzit: V = 1123.19 m3 
Rata de ventilare a spa\iilor: na = 0.5 h-1 
Utilitatile sunt asigurate din retelele stradale . 
- alimentare cu apa rece - cladirea este alimentat cu apa 
din reteaua stradala 
- canalizarea: - cladirea este racordat la reteaua 
stradala 
- 1ncalzire : - se face prin intermediul centralei 
termice pe combutibil solid 
- alimentare energie electrica: - se face prin bran~ament la 
reteaua electrica existenta. 
Lucrarile de interventie propuse privind cre~terea 
performantei energetice a cladirii expertizate energetic, au 
ca scop reducerea consumului specific pentru 1ncalzire 1n 
conditii de eficienta economica. 
Solutiile constructive propuse se refera numai la reabilitari 
term ice cu sisteme termoizolante agrementate 1n Romania. 



2. Necesitatea ~i 
oportunitatea 
investitiei 
pentru care se 
aplica 

Sistemele termoizolante utilizate trebuie sa asigure o 
durabilitate garantata de catre producator sau distribuitor 
de minimum 20 ani. 
Grosimile straturilor termoizolatoare propuse 1n cadrul 
lucrarii de audit energetic, tin seama de solutiile 
constructive de reabilitare termica a fondului de cladiri 
existent, aflate 1n practica curenta 1n celelalte tari UE. 
Cladirea analizata trebuie reabilitata din punct de vedere 
termic. Peretii exteriori, plan~eul superior , plan~eul 
inferior ~i tamplaria exterioara nu satisfac cerinta de 
rezistenta termica minima, din acest motiv este necesar 
termoizolarea lor. 

Lucrarile propuse a fi realizate prin proiect sunt 100% 
lucrari eligibile ~i vizeaza cre~terea eficientei energetice a 
cladirii prin lucrari de reabilitare ~i sunt descrise detaliat 1n 
raportul de audit energetic 1ntocmit de ing. Fejer Szidonia. 

Administratiile publice locale sunt 1n permanenta sub 
presiune pentru a oferi o mai mare valoare cetatenilor ~i 
comunicatiilor pe care le deservesc. 
lnvestitia se orienteaza 1n special pe cre~terea calitatii 
serviciilor publice, ca masura a eficientei guvernarii locale 
~i a calitatii politicilor publice. 
Prin intermediul investitiei se doreste modernizarea si 
eficientizarea unei cladiri care va ave~ functia de scoala 1~ 

' ' localitatea Aninoasa. 
Aceasta cladire ofera servicii educationale care sunt 
indispensabile pentru locuitorii acestei localitati , avand 1n 
vedere faptul ca localitatea Aninoasa ~i comuna Reci este 
una din localitatile cu cea mai dinamica dezvoltare 1n care 
anual se muta mai multe familii tinere, din municipiul din 
apropiere. In scopul ca familiile cu copii de varsta ~colara 
sa aiba acces la servicii educationale de 1nalta calitate 1n 
conditii optime ~i sa nu fie nevoiti sa 1~i 1nscrie copiii la 
institutiile ~colare din municipiul din proximitate este 
imperios necesar ca aceasta cladire sa fie modernizata prin 
realizarea lucrarilor de reabilitare energetica. 

Prin Programul National de Redresare ~i Rezilienta se 
deschide o mare oportunitate pentru realizarea unor 
investitii cu privire la reabil itarea ~i eficientizarea ~i 
punerea 1n funqiune a unei cladiri ce poate satisface mai 
multe cerinte existente 1n comuna. 
lnvestitia vizeaza a~adar reabilitarea unei cladiri cu functii 
educationale 1n partea de localitate Aninoasa, Reci.. 

lmplementarea unui proiect de finantare prin PNRR, 
componenta 10 - Fondul local este oportuna ~i necesara 
pentru a 1ndeplini urmatoarele obiective: 
1. Asigurarea accesului la servicii educationale 



3. Corelarea cu 
proiecte deja 

2. I nfrumusetarea si reabilitarea unei cladiri cu o stare 
' ' necorespunzatoare 

Prin reabilitarea cladirii scolii de la Aninoasa 1n 
' conformitate cu cele descrise 1n raportul de expertiza 

tehnica, raportul de audit energetic ~i 1n documentatia 
tehnico financiara 1n curs de elaborare se vor 1mbunatati 
semnificativ conditiile desfa~urarii ~i organizarii serviciilor 
publice din domeniul educational din comuna Reci. 
Necesitatea investitiei se justifica prin faptul ca in 

momentul de fata cladirea nu poate funqiona la adevarata 
sa valoare din pricina starii actuale a cladirii. 

Nu 1n ultimul rand necesitatea ~i oportunitatea investitiei 
este justificata ~i prin Strategia de Dezvoltare Locala a 
comunei Reci pentru perioada 2016-2027, care 1n cadrul 
masurii 1 .4: I ntretinerea ~i dezvoltarea serviciilor 
comunitare de utilitati publice cuprinde urmatorul proiect 
ce trebuie implementat 1n perioada de programare 2021-
2027: 
• Dotarea cladirilor publice cu sisteme de energie 
regenerabila, cre~terea eficientei energetice a cladirilor 
publice: Performanta energetica a cladirilor publice din 
Reci nu este corespunzatoare, consumul de energie finala 
al acestor cladiri este mare si nu au fost realizate investitii 

' ' 1n cre~terea eficientei energetice acestor cladiri. Prin 
intermediul AFM, ~i al Programului Operational de 
Dezvoltare Durabila, PNRR Fond Local ~i Valul Renovarii din 
actuala perioada de finantare este necesar sa fie 
modernizate din punct de vedere energetic cladirile ~colii 
locale, sediul Primariei , cladirea consiliului popular din 
Aninoasa, cladirea caminelor culturale din satele 
componente, cladirea fostei ~coli din Comolau, cladirea 
~colii din Aninoasa ~i cladirea dispensarului medical, 
acestea vor fi reabilitate termic, ~i vor fi dotate cu sisteme 
de produqie ~i valorificare a energiei din surse 
regenerabi le. 
Concluzionand cele prezentate mai sus, necesitatea ~i 
oportunitatea investitiei se argumenteaza: 

- din punct de vedere al dezvoltarii serviciilor publice 
- acest spatiu (cladirea ~colii) la nivelul satului 
reprezinta un spatiu 1n care se of era servicii publice 
importante 

- din punct de vedere economic - prin reducerea 
costurilor legate de cheltuielile operationale ale 
cladirii, reducerea cheltuielilor cu energia 

- din punct de vedere al eficientei energetice ~i a 
mediului - prin reducerea necesarului de energie 
primara, ~i prin reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de sera, fapt demonstrat ~i prin auditul energetic 
elaborat . 
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implementate 
la nivel local 

Comuna Reci, 1n ultimii ani depune eforturi considerabile 
pentru a realiza investitii menite sa asigure cre~terea 
calitatii vietii ~i a bunastarii populatiei finalizand investitii 
cardinale pentru atingerea acestor obiective. Pe lista 
proiectelor finalizate se poate mentiona finalizarea 
modernizarii si dotarii caminului cultural din satul Reci , 

' prin fonduri asigurate din bugetul local ~i din Programul 
National de Dezvoltare Locala, modernizarea strazilor 
locale, construire trotuar, 1nfiintare sistem de apa ~i 
canalizare 1n localitatile Aninoasa ~i Saciova, etc. A~adar · 
comuna a initiat procesul de modernizare a comunei , ~i 
acest proiect face parte din strategia locala de modernizare 
a comunei Reci. 

4. Corelarea cu Comuna Reci implementeaza proiecte de finantare 
proiecte rn cardinale pentru asigurarea unei infrastructuri de baza care 
curs de sa faca cerintelor actuale ale populatiei locale. Momentan 
implementare este 1n curs de finalizare proiectul Modernizare ~i 
de la nivel consolidare drumuri de interes local 1n comuna Reci, 
local judetul Covasna, proiect finantat prin intermediul 

Programului National de Dezvoltare Locala 11, prin care se 
va moderniza DC 251ntre Km 2+200 - 5+922, ~i DC191ntre 
Km 0+000 - 1 +200, respectiv refacerea podului peste Raul 
Negru de pe DC19 Km 0+465. 

5. Corelarea 
celelalte 

cu Proiectul este 1n corelare cu alte proiecte ce au fast depuse 

proiecte 
pentru care se 
aplica la 
finantare 

1n cadrul diferitelor programe de finantare, cum ar fi: 
- INFIINTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE MENAJERAIN COMUNA RECI , SATELE ANINOASA 
~I SACIOVA, JUDETUL COVASNA ETAPA II depus1n cadrul PNI 
Anghel Saligny, 
- Reabilitarea Blocurilor de locuit 1 ~i 2 din sat Reci, depus 
1n cadrul PNRR Componenta CS - Valul Renovarii -
OPERATIUNEA A3 .1 - Renovare energetica moderata a 
cladirilor rezidentiale multifamiliale 
- Modernizarea strazi 1n comuna Reci - depus 1n cadrul PNI 
Anghel Saligny, ce vizeaza drumurile publice din interiorul 
localitatilor Reci, Bita ~i Aninoasa. 
- Elaborare Pug ~i RLU pentru comuna Reci , depus 1n cadrul 
PNRR 
- Modernizarea cladirii fostului Consiliu Popular depus 1n 
cadrul PNRR 
- Modernizarea cladire administrativa (fosta ~coala din 
Comolau) 

Corelarea cu aceste proiecte este asigurata prin faptul ca 
administratia publica locala comuna Reci, 1~i planifica 
investitiile ~i proiectele local epe baza unei strategii locale 
bine gandite, realizate prin intermediul unei participari 
publice corespunzatoare, iar 'in prima instanta se dore~te 
dezvoltarea infrastructurii de baza, asigurarea accesului 
populatiei locale la infrastructura rutiera ~i retele tehnico
edilitare de calitate, 1nsa se are 1n vedere si faptul ca o 



6. Efectul 
pozi tiv 
previzionat 
prin 
realizarea 
obiectivului 
de investitii 

localitate viabila asigura ~i acces la infrastructura ~i servicii 
socio-culturale ~i educationale de 1nalte calitate populatiei 
locale. 
Obiectivul este renovarea energetica moderata a cladirii 
~colii de la Aninoasa, contribuind astfel la 1mbunatatirea 
furnizarii de servicii publice (servicii educationale) la nivel 
local. 

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei 
publice: 
- Reabilitarea termica a cladirii 
- Cre~terea eficientei enregetice prin economie de 
energie, reducerea cu 30% a consumului de energie primara 
- Reducerea emisiilor CO2 
- Cre~terea randamentului sistemului de 1ncalzire si 
illuminat. 
-Crearea unor spatii mai confortabile ~i mai sanatose pentru 
a 1mbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatii 
administrativ-teritoriale 
- Prin intermediul prezentului proiect nu se dore~te 
amenajarea de statii de 1ncarcare, avand 1n vedere ca 1n 
conformitate cu cerintele din Ghidul specific, comuna 
trebuie sa realizeze doua statii de 1ncarcare, aceasta 
sarcina este 1ndeplinita prin intermediul celuilalt proiect 
depus 1n cadrul PNRR. Componenta 10 - Fondul local, prin 
care se doreste elaborarea Planului Urbanistic General si al 

' ' 
Regulamentului local de Urbanism. 

7. Modul de Proiectul 1ndepline~te Conditiile de aplicare, respectiv 
1ndeplinire a criteriile de eligibilitate ale solicitantilor ~i tipuri de 
conditiilor lucrari/ categorii de cheltuieli eligibile pentru investitia 1.3 
aferente - Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a 
investitiilor 1mbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor 

administrativ-teritoriale, ~i anume : 
- investitia presupune renovarea energetica moderata 

a cladirilor publice, iar rn urma implementarii 
proiectelor de reabilitare energetica moderata, se 
va obtine o reducere de peste 30% a consumului de 
energie primara 1n comparatie cu consumul actual 

- cladirea vizata de proiect este o cladire publica 
destinate furnizarii de servicii publice (servicii 
educationale) catre cetateni 

- cladirea a fast construita 1nainte de anul 2000 (a se 
vedea expertiza tehnica) 

- lucrarile propuse vizeaza lucrari eligibile stabilite 
prin Anexa 1 al Ghidului Solicitantului. 

- masurile de cre~tere a eficientei energetice sunt 
fundamentate 1n raportul de expertiza tehnica ~i 1n 
raportul de audit energetic, care apoi vor fi detaliate 
1n DALI ~i proiectul tehnic . 

Q 



- lucrarile care nu tin de sistemele de 1mbunatatire a 
eficientei energetice nu depa~esc pragul de 10% din 
valoarea totala a costurilor; 

- valoarea solicitata depa~e~te suma maxima eligibila 
ce poata fi accesata de o comuna 

- lucrarile propuse necesita lucrari autorizatie de 
construire 

- cladirea nu este 1ncadrata 1n clasele I si II de rise 
seismic, conform raportului de expertiza Tehnica. 

- cladirea se afla 1n proprietatea publica a UAT Reci , 
1nscrierea dreptului de proprietate fiind definitiva 

- vor fi respectate regulile privind ajutorul de stat, 
executia lucrarilor va fi atribuita prin licitatie, 
cladirea renovata nu va fi utilizata pentru 
desfa~urarea unor activitati economice ~i vor fi puse 
la dispozitia tuturor 1n mod nediscriminatoriu 

- proiectul cuprinde toate documentele, anexele 
solicitate la depunerea acestuia 

- pe perioada de durabilitate vor fi respectate toate 
conditiile impuse de finantator 

8. Descrierea Procesul de implementare a proiectului va cuprinde 
procesului de urmatoarele faze: 
implementare 1. Elaborare depunere ~i selectie proiect 

2. Semnare contract de finantare 
3. Finalizare ~i aprobare DALI ~i deviz general 
4. Elaborare PT 
5. Realizarea achizitiilor de lucrari 
6. Obtinerea Autorizatiei / autorizatiilor de construire 
7. Realizarea lucrarilor 1n conformitate cu 

9. Alte 
informatii 

documentatia tehnica aprobata 
8. Prezentarea documentelor'in etapa de implementare 

NUME SI PRENUME: Dombora Lehel Lajos 

DATA 

SEMNATURA .................. JJ ............. . 
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Anexa nr. 2 la HCL ----

Descrierea investitiei 

REABILITARE $COALA ANINOASA 

Identificarea sursei de finantare: 
Investitia vizeaza reabilitarea ~i eficientizarea energetica a cladirii ~colii din localitatea 
Aninoasa comuna Reci, judetul Covasna. prin intermediul apelului de proiecte din cadrul 
Planului National de Redresare ~i Rezilienta, Componenta CI O - Fondul Local, Investitia 1.3 
Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la 
nivelul unitatilor administrativ-terito1iale, etapa II. 
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 I 00% din valoarea cheltuielilor eligibile fara 
TVA. 

Caracteristicile amplasamentului vizat de proiect: 

Imobilul situat in Loe. Aninoasa, Nr. 26, Jud. Covasna, inscris in C.F 28748 Reci cu nr. cad. 
28748, este o cladire cu nr. niveluri 1, suprafata construita desfa~urata de 403 mp, avand 
functia de ~coala ~i a fost edificata in anul 1967. 

lnformatii generale privind constructia 
Regim de i'naltime: P 
Aria desfa~urata construita: Ad = 403.00 m2 

Suprafata utila a spatiilor incalzite: 
Volumul 111calzit: 
Rata de ventilare a spatiilor: 

A;nc = 330.35 m2 

V = 1123.19 m3 

na = 0.5 h-

Lucrarile de interventie propuse privind cre~terea performantei energetice a cladirii 
expertizate energetic, au ca scop reducerea consumului specific pentru incalzire in conditii de 
eficienta econ om ica. 
Solutiile constructive propuse se refera numai Ia reabilitari termice cu sisteme termoizolante 
agrementate 'in Romania. Sistemele tennoizolante utilizate trebuie sa asigure o durabilitate 
garantata de catre producator sau distribuitor de minimum 20 ani . 
Grosimile straturilor termoizolatoare propuse in cadrul lucrarii de audit energetic, tin seama 
de solutiile constructive de reabilitare termica a fondului de cladiri existent, aflate in practica 
curenta in celelalte tari UE. 
Cladirea analizata trebuie reabilitata din punct de vedere termic. Peretii exteriori , plan~eul 
superior, plan~eul inferior ~i tamplaria exterioara nu satisfac cerinta de rezistenta termica 
minima, din acest motiv este necesar tem1oizolarea lor. 
La proiectarea cladirilor, din punct de vedere termoenergetic, trebuie sa fie respectate, 
cumulativ, conditiile: 
1. G<GN (W/m3K) 
2. qan:Sqan,max (consumul anual specific de energie prirnara din surse neregenerabile 
pentru 'incalzirea cladirii trebuie sa fie mai mic decat valoarea de referinta din OUG 
2641/2017) 
3. R'm 2: R'min pentru fiecare element de constructie a cladirii 



Pentru stabilirea unui pachet optim de masuri privind cre~terea performantei energetice a 
cladirii s-au realizat urmatoarele propuneri de masuri. 
Prezentarea de optiuni posibile: 
Cl. - lzolarea tennica a partii opace a fatadelor cu termoizolatie, amplasat Ia exterior, cu o 
grosime de minim 15 cm. 

lzolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra ~i u~i cu sistern termoizolant cu o 
grosime de 3 cm 

lzolarea terrnica a soclului cu polistiren extrudat XPS cu grosime de 15 cm 

C2 . - lzolarea termica suplirnentara a plan~eului peste ultirn nivel 111 contact cu exteriorul cu 
tennoizolatie cu grosime de minim 25 cm 

C3.- Schimbarea tamplariilor cu tarnplarie PVC sau lernn cu gearn terrnopan R·rnin=l.00 
m2K/W 

C4.- Schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat tip LED ~i montarea 
panomilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice ~i implementarea unui sistem cu 
energie regenerabila pentru 'incalzire (pornpa de caldura, energia din biomasa) 

CS . - Izolarea termica suplirnentara a plan~eului inferior cu termoizolatie cu grosime minima 
de 10 cm a termoizolatiei . Plan~eul inferior este 'in stare buna. In urma lucrarilor nu se va 
afecta plan~eul inferior, din acest motiv se renunta la aceasta solutie de terrnoizolare. 

lndicatori fizici 
Cladirea Cladirea reab Cladirea reab Cladirea reab Cladirea reab 
studiata PM1 PM2 PM3 PM4 

Calculul energiei primare 

Consumul anual de energie 55,091.90 36, 258.62 
oentru 1ncalzire [kWh/ an] 19,268.16 13,184.94 13,184.94 
Consumul anual de energie 3,736.81 3,736.81 
oentru ace [kWh /an] 3,736.81 3,736.81 3,736.81 

Co nsumul anual de energie 
pentru iluminat [kWh/ an] 13,335.50 13,335.50 

13,335.50 13,335.50 1,981.30 
neregenerabil 
Consumul anual de energie 
pentru iluminat [kWh/ an] 
regenerabil - 0 0 - 5,677.50 
Co nsumul anua l de energie 

98,474.02 78,134.08 
primara kWh/a n] 59,784.38 53,21 4.51 38,341.55 

Consumul anual de energie 
72,164.21 53,330.94 

[kWh/an] 36,340.47 30,25 7.26 24,580.56 
Consumul anua l specific de 

218.45 161.44 110.01 
energie [kWh / mp/an] 91.59 74.41 
Consumul anual de energia 

55,091.90 36,258.62 
pentru 1ncalzire [kWh/an] 19,268.16 13,184.94 13,184.94 
Consumul anua l specific de 
energie pentru incalzire 166.77 109.76 58.33 39.9 1 39.91 
[kWh/ mp/an] 
Consumul anua l specific de 
energie primara pentru 

180.11 118.54 62.99 
1ncalzire [kWh/ mp/an] 43. 11 43.11 
neregenerabil 
Consumul anual s pecific de 
energie primara pentru - - - - -
1ncalzire [kWh/ mp /an] 



regenerabil 

Emisiile de CO2 
14.37 13.39 

fkg/1110 /anl 15.45 13.04 
Conditia de coeficient 
global Nu Nu Da Da 

Concluzii 
Pe baza expertizei energetice s-a constatat faptul ca, cladirea analizata nu corespunde din punct 
de vedere tennic. 
in urrna analizei rezultatelor obtinute 111 urma aplicarii pachetelor de reabilitare. se recomanda 
pachetul PM4. 
Pachetul de masuri asigura un nivel optim din punct de vedere al costurilor ~i al cerintelor de 
perfonnanta energetica a cladirilor. 
Recomandarea pachetului PM4 s-a realizat 111 unna rezultatelor obtinute care justifica eficienta 
energetica a actiunii de cre~tere a performantei energetice a cladirii cu influente benefice asupra 
confortului tem1ic, reducerii consumului de energie 111 exploatare ~i impactul asupra mediului 
pe terrnen lung. 

CI) lzolarea termica a partii opace a fatadelor, cu vata minerala bazaltica, amplasat pe 
partea exterioara a peretilor cu o grosime de minim 15 cm. 

-curatare prin periere, spalare strat supo11 ~i control tehnic de calitate 
-izolare termica a peretilor, cu produse de constructii compatibile tehnic, inclusiv 

te1moizolarea conturului golurilor (~paleti, buiandrugi, glafuri) 
-termoizolarea soclului, cu polistiren extrudat de 15 cm 
Este necesar cape conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captu~ire 

termoizolanta, 111 grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se ~i profile de 
1ntarire-protectie adecvate din aluminiu precum ~i benzi suplimentare din tesatura din fibre de 
sticla. 
in zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi ~i decro~uri, la o 1naltime de cca 
2,00m de la cota trotuarului se prevede dublarea tesaturilor din fibre sticla sau/~i folosirea unor 
profile subtiri din aluminiu sau din PVC. 
Procesul de montare a termosistemului cu vata minerala bazaltica montat pe fata exterioara a 
peretilor: 

-curatare prin periere, spalare strat suport ~i control tehnic de calitate 
- instalarea profilului de soclu 
-izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de constructii compatibile 

tehnic, inclusiv tennoizolarea conturului golurilor (~paleti, buiandrugi, glafuri). Termoizolare 
soclului cu polistiren extrudat XPS-CS(l0/Y)300. Termoizolatia de la soclu va intra cu 50 cm 
sub cota terenului sistematizat 

- fixarea placilor de vata 
- armarea stratului tem1oizolant ~i aplicarea tencuielii decorative 
in zonele de racordare a suprafetelor 011ogonale, la colturi ~i decro~uri , la o 1naltirne de 

cca 2,00111 de la cota trotuarului se prevede dublarea tesaturilor din fibre sticla sau/~i folosirea 
unor profile subtiri din alurniniu sau din PVC. 

Este necesar cape conturul tarnplariei exterioare sa se realizeze o captu~ire 
terrnoizolanta. 111 grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se ~i profile de 
1ntarire-protectie adecvate din aluminiu precum ~i benzi suplimentare din tesatura din fibre de 
sticla. 
Procesul de rnontare a tennosisternului cu vata minerala bazaltica detaliat: 

7.91 

Da 



Cladirea trebuie sa fie tencuita ca sa putem aplica in mod corect termosistemul. in cazul in care 
exteriorul cladirii a fost tencuit acum ceva timp, este nevoie sa verificam starea fatadei , ca sa 
ne asiguram ca nu se desprind bucati din ea $i ca nu exista denivelari. Denivelarile de pana la 
I cm pot fi corectate cu ajutorul adezivului pentru vata. Cele mai mari de I cm trebuie reparate 
'inainte de aplicarea termosistemului . Indiferent daca imobilul a fost tencuit recent sau nu. va 
trebui sa curatam de praf $i impuritati fatada cladirii 'inainte de a rnonta termosistemul. 
Profilul de soclu este accesoriul cu care 'incepe montarea termosistemului. lnstalarea corecta a 
profilului de soclu garanteaza ca. la final , termosistemul va fi uniform $i drept $i va forma un 
strat suport corespunzator pentru tencuiala decorativa. Montarea placilor de vata bazaltica 
'incepe de la nivelul profilului de soclu. care se fixeaza pe fatada la minim I m de sol sau la 
nivelul superior al soclului. Profilul de soclu se fixeaza pe perete prin intermediul unor dibluri. 
La 'imbinarea profilelor, se lasa o distanta de 3 mm 'intre ele, pentru ca profilele sa nu se 
deformeze de la dilatarea termica. 
Sub profilul de soclu se monteaza polistiren extrudat, care este mai rezistent la $Ocuri $i la 
umiditatea din zona soclului. 
Placile de vata minerala bazaltica se monteaza pe fatada cladirii cu ajutorul unui mortar adeziv . 
Mortarul adeziv va fi aplicat pe tot conturul placii si trei ''mamaligi .. 'in interior. 
intre placi nu pot sa ramana spatii goale $i, d~ asemenea, mortarul adeziv m, poate sa 
depa$easca marginea placilor. in cazul 'in care apar anumite goluri 'intre placi, acestea trebuie 
umplute cu resturi de vata (straifuri). 
Placile de vata se monteaza tesut, de jos in sus, strans unite, astfel ,neat imbinarile 'intre placi 
sa fie intercalate ve1tical. Se monteaza numai placi intregi sau jumatati de placi . La colturile 
cladirii, placile trebuie imbinate instil pieptan. Deasupra U$ilor $i ferestrelor, la colturi, placile 
de vata se decupeaza in forma de steag, pentru ca 'imbinarile placilor sa nu se suprapuna cu 
'imbinarile ferestrelor $i U$ilor. In timpul montajului, se verifica permanent planeitatea 
verticala, ca sa ne asiguram ca vom avea suport adecvat pentru tencuiala decorativa care va fi 
aplicata ulterior. 
La intersectia cu tocurile ferestrelor, U$ilor, pervazurilor, $i 'in jurul strapungerilor de la 
conducte trebuie instalate bande de etan$are care expandeaza 'in contact cu apa. 
Placile de vata minerala bazaltica se fixeaza pe fatada cu ajutorul diblurilor cu cui metalic . 
Speciali$tii recomanda sa se foloseasca 5-6 dibluri pentru fiecare metru patrat. La alegerea 
diblurile, se ia 'in calcul atat tipul de material 'in care se fixeaza diblul (caramida plina), cat $i 
grosimea placii de vata. Rozeta diblului montat trebuie sa fie in plan cu vata (adica diblurile se 
'ingroapa putin in vata, astfel 'incat rozeta diblului $i vata sa fie la acela$i nivel), pentru a nu 
crea neregularitati pe suprafata, care sa se preia 'in tencuiala decorativa. 
Dupa rnontare, rozeta diblurilor trebuie acoperita cu rnasa de $paclu. Aceasta operatiune este 
necesara pentru ca vata $i diblurile sunt materiale cu proprietati diferite, care absorb diferit 
masa de $paclu. Daca rozeta diblurilor nu se acopera cu masa de $paclu, locurile unde sunt 
instalate diblurile se vor vedea prin tencuiala decorativa. Masa de $paclu finala se aplica peste 
diblurile $pacluite. 
Placile de vata rninerala bazaltica fixate pe fatada cladirii trebuie acoperite cu o plasa de armare. 
Piasa de annare are rolul de a rigidiza ansamblul tennosistemului. 
Inainte de aplicarea plasei de arrnare, trebuie acordata atentie sporita zonelor fatadei predispuse 
la fisuri: 
• la colturile ferestrelor $i U$ilor este necesar sa se rnonteze 'in diagonala fa$ii de plasa de 
armare; 
• la colturi , se monteaza profile coltar cu plasa, care asigura o finisare corecta a zonei de 
colt, $i previn deteriorarea tencuielii; 
• 'in partea superioara a golurilor U$ilor $i ferestrelor se monteaza profile coltar cu 
picurator/lacrimar care permit scurgerea apei 'in exterior; 



• la rosturile de dilatare ale fatadei se monteaza profile pentru rosturi de dilatare; 
• la contactul cu tamplaria se monteaza profile de contact cu tarnplaria, care etan~eaza 
jonctiunea cu tocul. prevenind infiltratiile de apa. 
Peste plasa de am1are ~i profile se aplica o masa de ~paclu. Mortarul se aplica 111 fa~ii verticale, 
la fel de late ca plasa de armare. Piasa de armare se 'inglobeaza in mortar de sus 'in jos. Peste 
plasa de armare se aplica un alt strat de mo1tar, astfel incat grosimea totala a stratului armat sa 
fie de 3-5 111111. Piasa de armare trebuie 'inglobata 'in treimea superioara a stratului de mortar. 
Este important ca masa de ~paclu se aplica doar cand temperaturile sunt 'intre 5 ~i 30 de grade 
Celsius. 
Aplicarea tencuielii decorative reprezinta etapa cu care se 'incheie procesul de montare a 
termosistemului cu vata minerala bazaltica. Tencuiala decorativa se aplica la eel putin 72 de 
ore distanta de la ultima mana de masa de ~paclu ~i doar dupa ce se da, 'in prealabil, o amorsa. 
Tencuiala decorativa se aplica 'in prima parte a zilei sau seara, pe racoare, pentru evitarea 
crapaturi tor. 
Caracteristici minime necesare pentru materialul tennoizolant utilizat la fatada: 

-conductivitate tennica minima a termoizolatiei: 0,036 W/mk 
- efortul minim de compresiune al placilor la o deforrnatie de I 0%: -CS(l0)- min 80kPa 
-rezistenta la tractiune perpendiculara- TR min.120kPa 

MW-EN13162-T5-DS(T +)-CS(l 0/Y)30-TR10-WD(V)-A2-s 1,d0 

C2) Te1moizolarea plan~eului superior cu sistem de te1moizolatie cu grosime de minim 
25 cm. 

Straturile sistemului de tem1oizolare : 
Bariera contra vaporilor, rnontat pe fata superioara a plan~eului existent 
Te1moizolatie 
Protectie terrnoizolatie 
Caracteristici minime necesare pentrn mate1ialul tem1oizolant : 
-conductivitate termica minima: 0,036W/mk 
- efo1tul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(l0)- min 

120kPa 
- clasa minima de reactie la foe: B-s2,d0 

C3)Montare tamplarie exterioara tip termopan cu rama din PVC sau lemn 
multistratificat ~i garnituri de cauciuc, prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4 mm, tratat low
e. Pentrn mentinerea ventilatiei naturale se recomanda montarea unor fante de aerisire. 
Rezistenta termica a peretilor exteriori paite vitrata va fi minim : R' = 1.00 m2K/W 

Comportare la incovoiere la vant: clasa B2 
Rezistenta la deschidere-'inchidere repetata: min. I 0000 cicluri 
Etan~eitate la apa: min. Clasa 4A 
Pem1eabilitate la aer: clasa 2 
Reactia la foe: clasa C-s2 d0 
Izolare la zgomot aerian: min 25db 
Cerinte constructive pentru ferestre ~i u~i din profile PVC: 

profil cu 5 camere 
clasa A 

armatura otel zincat 
grile de aerisire 
geam termoizolant dublu 4-16-4, low-E ~i argon 
feronerie calitate superioara os-bat cu inchideri multipunct 



C4) Schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat tip LED $i montarea 
panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. 
Prin energie solara se 1ntelege energia care este direct produsa prin transferul energiei 
luminoase radiata de Soare 'in alte forme de energie. Aceasta poate ti folosita ca sa genereze 
energie electrica sau la 'incalzirea aerului $i apei. De$i energia solara este regenerabila $i U$Or 
de produs, problema principala este ca soarele nu ofera energie constanta pe parcursul unei 
zile, in functie de alternanta zi-noapte, conditii meteo, anotimp. 
Instalatiile solare sunt de 2 tipuri: termice $i fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc direct 
energie electrica, cele termice ajuta la economisirea altor combustibili (lemn, gaz) 'in proportie 
de 75% pe an. Panourile solare produc energie electrica cca. 9h/zi (calculul se face pe minim; 
iama ziua are 9 ore) . 
Instalatiile solare functioneaza chiar $i atunci cand cerul este innorat. De asemenea sunt 
rezistente la grindina ('in cazul celor mai bune panouri) . 

in urma calculelor rezulta, ca 30 de panouri fotovoltaice de 1.17 mp acopera 74.13% 
din consumul de energie electrica anuala pentru iluminat, diferential pe fiecare luna (vezi 
grafic). 
Surplusul produs 111 timpul lunilor de vara se trimite 111 reteaua nationala, care poate ti utilizat 
in lunile cand se produce mai putina energie electrica de panourile fotovoltaice. 

Cladirea $COi ii din Aninoasa, comuna Reci se 1ncadreaza 'in Clasa de rise seismic Rslll $i nu 
necesita lucrari de consolidare antiseismica, clasa de importanta a cladirii , conform Ord 
MLPAT 3 l/N/95, este III. 
Starea buna a peretilor exteriori ai cladirii permit aplicarea anvelopei pentru 1mbunatatirea 

confo11ului termic. imbunatatirea confortului termic nu va conduce la 'inrautatirea rezistentei 
$i a stabilitatii 'in exploatare 'in spiritul Legii I 0/95 republicat 'in 2007 $i al codului Codul de 
proiectare Pl00-3/2009. Lucrarile propuse a ti realizate prin proiect sunt 100% lucrari 
eligibile $i vizeaza cre$terea eticientei energetice a cladirii prin lucrari de reabilitare. 

Lucrarile de interventii propuse aferente investitiei REABILITARE ~COALA ANINOASA, 
vor respecta implementarea principiului de "A nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH
"Do no significant hann"). 

Bugetul proiectului: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului, calculata 111 conformitate cu precizarile din ghidul 
specific este de 872.893, 16 lei fara TVA, astfel cum reiese din urmatorul calcul: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului = (aria desfa$urata x cost unitar pentru lucrari de 
renovare moderata) + (cost statie 'incarcare rapida x numar statii) 
872.893, 16 lei = 177.320 euro = 403 mp x 440 euro+0 euro x 2 
Cursul valutar utilizat este cursul Infoeuro aferent lunii mai 2021 , conform PNRR Componenta 
Cl0-Fondul Local, Investitia 1.3, I euro=4,9227 
Prin intennediul prezentului proiect nu se dore~te amenajarea de statii de incarcare. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea proiectului - "REABILITARE ~COALA ANINOASA" 

Comuna Reci este potential beneficiar eligibil in cadrul apelului de proiecte cu titlul Planului 
National de Redresare ~i Rezilienta Componenta Cl0 - Fondul Local, Investitia I.3 - Reabilitare 
moderata a cladirilor pub lice pentru a imbunatati fumizarea de servicii publice de catre unitatile 
administrativ-teritoriale. 

Obiectivul este renovarea energetica moderata a cladirilor publice, contribuind astfel la 
imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local. Investitia finanteaza renovarea 
moderata a cladirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului 
de energie primara, demonstrata prin studiul de audit energetic elaborat in faza de proiectare ~i 
certificatul de performanta energetica realizat la finalizarea investitiei. 

Rata de finantare in cazul investitiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este 
de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, in limita bugetelor predefinite pe 
categorii de UAT-uri. 

Suma maxima eligibila ce poate fi solicitata este 440 euro/mp, fara TVA. 

Valoarea maxima eligibila a proiectului, calculata in conformitate cu precizarile din ghidul 
specific este de 872.893,16 lei fara TVA, astfel cum reiese din urmatorul calcul: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului = (aria desfa~urata x cost unitar pentru lucrari de 
renovare moderata) + ( cost statie incarcare rapida x numar statii) 
872.893 ,16 lei= 177.320 euro = 403 mp x 440 euro+0 euro x 2 

Cursul valutar utilizat este cursul Infoeuro aferent lunii mat 2021, conform PNRR 
,,......__ Componenta Cl0-Fondul Local, Investitia I.3, 1 euro=4,9227 

Sumele care vor depa~i pragurile sus-mentionate vor fi asigurate de catre beneficiar, fiind 
considerate neeligibile. 

In data de 14 octombrie 2022 se va lansa eel de-al doilea apel de proiecte conform 
prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice ~i administratiei 2615/2022 
pentru modificarea ~i completarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C 10, componenta 10 - F ondul local, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, 
lucrarilor publice ~i administratiei nr. 999/2022. 

Fata de cele aratate mai sus, 1n conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem 
dezbaterea ~i adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului " REABILIT ARE ~COALA 
ANINOASA", \'n forma initiata de di. Primar. 

CONSILIER AC,::HIZITII PUBLICE 
LOVASZ EDIT 
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Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului 

"REABILITARE ~COALA ANINOASA" 

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 referatul de 
aprobare. 

- Sunt respectate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se incadreaza 
in prevederile Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice ~i administratiei nr. 999/2022 pentru 
aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de 
redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C 10, componenta 10 - Fondul local, 
AXA I.3 - Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii 
publice de catre unitatile administrativ-teritoriale. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila ~i 
oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fast intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, in 
baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA. FA VO RABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTE 
M6diK6req 

Membru: 
Ballai Reka ~' 

- ----"''--- - - -
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Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului 

"REABILIT ARE ~CO ALA ANINOASA" 

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. 

Membrii: 
Ballai Reka - - - -
Mark Csaba -~---Todor Istvan -----~ 
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RAPORT DE A VIZARE 
cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului 

"REABILIT ARE ~COALA ANINOASA" 

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 referatul de 
aprobare. 

_ .. -·, - Sunt respectate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ~i seincadreaza 
in prevederile legilor speciale din materie. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila ~i 
opo1iuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, in 
baza ait.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

AVIZEAZA FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

~ 
MEMBRU, 

BARABAS KALMAN 

SECRET AR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 




