ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 29.11.2016
Consilieri :
1. Branescu Nicu
2. Manea Ilie
3. Mustafa Belghin
4. Sova Gabriel
5. Condurachi Costica
6. Oita Dumitru
7. Cojbuc Dumitru
8. Turica Despina
9. Anton Ion
10. Pana Ionel

11. Moale Cristina
12. Marincea Nicolaie
13. Samoila Marian
14. Munteanu Mihaela
15. Teleanu Florica
16. Ionescu Ilie
17. Gherghin Nicusor

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 460/24.11.2016.
Dl Presedinte supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara a
Consiliului Local Murfatlar din data de 26.11.2016. Se arata ca nu sunt obiectiuni si
se supune la vot , iar in urma votului se obtin 17 voturi pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 8 puncte . Se supune la vot ordinea
de zi care se aproba cu
17
voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a
listei de investitii pe anul 2016.
În conformitate cu prevederile Legii nr 273 / 2006 – legea finantelor publice
locale , Legii nr 339 / 2015 – legea
bugetului de stat pe anul 2016 , prevederile
Legii nr 571 /2003 cu modificarile si completarile ulterioare , Normelor Metodologice
de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal , precum si prevederilor Legii
nr 215 / 2001 – legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare , se supune spre aprobare , Consiliului Local al orasului Murfatlar ,
rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 aprobat pentru suma
de 24.749.281 lei si lista de investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli ,
prin HCL nr 99 / 26.10.2016.
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere adresa cu nr 10025
din 02.11.2016 , de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala , Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Constanta , privind repartizarea pe unitati
administrativ teritoriale din judetul Constanta , a cotelor defalcate din TVA , pentru
plata cheltuielilor de personal din invatamant , se majoreaza prevederea bugetara cu
suma de 38.777,00lei precum si in baza HCJ nr 294 din 25.10.2016 , se repartizeaza
unitatii nostre suma de 9.811,00 lei pentru
copii / elevii si tinerii cu cerinte
educationale speciale integrati in invatamantul de masa .
Din analiza contului de excutie la data de 20.11.2016 , se impun efectuarea
unor modificari la capitolul 70.05.01.81.02.05 pentru rambursari credite aferente

obiectivelor de investitii implementate .Suma se retrage de la capitolul
84.03.03.81.02.05.
De asemenea se modifica prevederea la burse scolare , se adauga suma de
10.000 lei , suma care se retrage de la cap 65.00 _ Invatamant , cheltuieli materiale .:
se fac urmatoarele
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Urmare celor prezentate mai sus , pe capitole bugetare
modificari :
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Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2016 , trimestrul IV ,
atat la
partea de venituri cat si la partea de cheltuieli
, modificandu-se
corespunzator capitolele bugetare mentionate mai sus .
Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ,
va fi
de 24.793.977 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel :sectiunea de
functionare : 18.711.977 lei si sectiunea de dezvoltare : 6.082.000 lei
.

Suma de 1.716.242 lei , reprezentand transferuri , este destinata pentru :
- indemnizatii handicap
- ajutoare ptr incalzire
- ajutoare ptr elevi
CES
- alte ajutoare
- alocatii bugetare culte
- alocatii bugetare sport
- fond de rezerva
Se supune la vot si se aproba cu

370.000 lei
43.000 lei
51.442 lei
835.600 lei
100.000 lei
300.000 lei
16.200 lei
17

voturi pentru.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse aferente sem I
al anului scolar 2016-2017 si a cuantumului burselor pentru elevii din
invatamantul preuniversitar de stat .
Potrivit prevederilor art.82 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu
modificarile si completarile ulterioare, elevii de la cursurile cu frecventa din
invatamantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanta, de burse de
merit, burse de studiu si burse de ajutor social, al caror cuantum si numar se stabilesc
anual prin hotarare a consiliului local.
Bursele reprezinta potrivit dispozitiilor art. 2 din Anexa la Ordinul 5576/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat, o forma de sprijin material, vizand atat protectia sociala, cat si
stimularea elevilor care obtin rezultate bune si foarte bune la invatatura si disciplina.
In concordanta cu prevederile art.105, alin.2 din Legea nr. 1/2011 a educatiei
nationale, bursele se asigura din finantarea complementara si din bugetele locale ale
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unitatilor administrativ teritoriale de care apartin unitatile de invatamant
preuniversitar de stat.
Avand in vedere comunicarile unitatilor de invatamant , aprobate in consiliile de
administratie , in sedinta de consiliu de administratie din data de 24.10.2016 ( Liceul
Teoretic Murfatlar ) , respectiv 26.10.2016 ( Scoala Generala A V Radulescu ) , si ,
in baza hotararilor emise de consiliile de administratie , se propun urmatoarele
burse :
- burse de merit
= 183
- burse de ajutor social =
45 .
Astfel , tinind cont de adresele unitatilor de invatamnt de pe raza orasului
nostru , si de prevederile art.82, alin.2 din Legea nr. 1/2011 , coroborate cu
prevederile art.3 din Ordinul nr. 5576/2011, potrivit carora cuantumul unei burse si
numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local in limita
fondurilor alocate cu aceasta destinatie , supunem spre aprobare consiliului local
numarul si cuantumul burselor aferente semestrului I al anului scolar 2016-2017 ,
dupa cum urmeaza
1.Numarul total al burselor = 228, structurate in functie de tipul bursei astfel:
- burse de merit
= 183
- burse de ajutor social =
45
2.Cuantumul fiecarui tip de bursa cu incadrarea in suma aprobata in bugetul de
venituri si cheltuieli si cu luarea in considerare a ratiunilor avute in vedere la
instituirea acestui tip de sprijin a invatamantului general, respectiv sprijin material si
stimulare pentru obtinerea unor rezultate bune la invatatura si disciplina ;
- burse de merit :
lei
8165 lei *3,5 luni = 28.578lei
-

burse de ajutor social = _70 _lei/luna (conf.art.13,lit.c din Ordin
5576/2011-familii cu venituri reduse )
- burse de ajutor social = _100 _lei/luna (conf.art.13,lit.a din Ordin
5576/2011-motive medicale )
45x70
= 3150 lei / luna
x100 =
lei / luna
TOTAL
= 3150 lei / luna
3150 lei * 4 luni = 12.600 lei
Total burse semetrul I al anului scolar 2016-2017 = 41.178 lei .
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii unui contract de
inchiriere.
Avand in vedere prevederile art. 1805 Cod Civil, cap.VIII din contractul de
inchiriere, art.36 alin.2 lit.c, art.45 , art. 115 alin.1 lit.b , din Legea nr.215/2001
Legea administratiei publice locale, republicata, se supune spre aprobare Consiliului
Local Murfatlar, cesiunea unui contract de inchiriere, astfel:
1. – COSTEA IULIAN, cu domiciliul in orasul Murfatlar , str. Calea Bucuresti
nr.28, jud.Constanta , care prin cererea inregistrata la Primaria oras Murfatlar cu nr.
7305/09.11.2016, solicita cesiunea contractul de inchiriere nr. 730/01.08.2001.

- Conform contractului de inchiriere nr.730/01.08.2001 pe suprafata de
18,00 mp situata pe Aleea Narciselor este amplasat un garaj
- Chiria este achitata la zi;
Faţă de cele menţionate , se propune cesiunea contractului de inchiriere
nr.730/01.08.2001 in favoarea d-lui IONEL CRISTI , cu domiciliul in orasul
Murfatlar , str.Alexandru Ioan Cuza nr.32, bl.19, sc.A, ap.2 , jud.Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce
apartin domeniului public al orasului Murfatlar.
Avand in vedere :
 Legea nr. 213 din 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor,
municipiilor si judetelor;
 Legea nr. 7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicate, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si
modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in
cartea funciara;
 HG nr. 1.354 din 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi,
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judeţul Iasi, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (5), lit. c), art. 122, art. 45
alin. (1).
În vederea construirii si punerii în functiune a obiectivului de
investitii ,,Retele de apă si canalizare în Murfatlar, jud. Constanta” din
cadrul ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in
aria de operare a SC RAJA S.A Constanta 2014 – 2020” (POIM 2014 – 2020, Axa
Prioritară 3, Obiectiv specific 3.2), orasul Murfatlar, prin Consiliul Local al orasului
Murfatlar va da in folosintă gratuită suprafetele de teren aferente străzilor: Mihail
Kogălniceanu, Mihai Eminescu, Alexandru Ioan Cuza, Mircea Eliade, Nicolae
Titulescu, Nichita Stănescu, Parcul Public I Primărie, Parcare si alee de acces
aferente Bloc C4 şi C5, conform domeniu public actualizat. Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare, aprobat cu HCL nr.
115(29.10.2009, încheiat între SC RAJA S.A si Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canal Constanţa prevede la art. 17 ,,Obligatiile autoritătii
delegante – de a facilita Operatorului regional autorizarea lucrărilor si investitiilor
pe domeniul public si privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, să
asigure gratuit Operatorului autorizarea lucrărilor pe domeniul public si să faciliteze

autorizarea acestora pe domeniul privat, utilizând după caz, toate procedurile de
expropriere care îî stau la dispozitie.
Astfel, în urma măsurătorilor s-au constatat diferente între dimensiunile
străzilor (lungime, suprafata) înscrise în inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al oraşului Murfatlar si cele determinate pe teren, fapt care impune modificarea
Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Murfatlar cu noile
date tehnice (suprafete, lungimi) pentru obiectivele: str. Mihail Kogălniceanu, str.
Mihai Eminescu, str. Alexandru Ioan Cuza, str. Mircea Eliade, str. Nicolae Titulescu,
str. Nichita Stănescu, Parcul Public I Primărie.
În ceea ce priveste ,,Parcarea si alee de acces aferente Bloc C4 şi C5”, se va
introduce punct nou – 108 în Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
orasului Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu

17

voturi pentru.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului
neproductiv in suprafata de 28.500 mp – parcela NP 2327/34, nr. cadastral 103344, ce
apartine domeniului privat al orasului Murfatlar in favoarea SC EMSI SRL.
Avand in vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b, art.45 , art. 115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, primarul orasului Murfatlar se
propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea vanzarii directe a terenului neproductiv in
suprafata de 28.500 mp – parcela NP 2327/34, nr. cadastral 103344, ce apartine domeniului
privat al orasului Murfatlar in favoarea SC EMSI SRL la pretul de 12.950 lei fără TVA,

conform Procesului verbal nr. 7006/26.10.2016 incheiat cu ocazia negocierii pentru vanzarea
directa a terenului neproductiv.

Imobilul cu destinatie de teren neproductiv in suprafata de 28.500 mp –
parcela NP 2327/34, nr. cadastral 103344, are o valoare de piata de 12.375 lei fara
TVA, echivalent a 2766 euro, stabilita prin Raportul de evaluare nr. 1780/15.03.2016
intocmit de evaluator autorizat Sebesan Andrei Corneliu – membru ANEVAR.
În data de 26.10.2016, Comisia de negociere s-a întrunit în sedinţa de
negociere si s-a încheiat Procesul verbal nr. 7006. Astfel, pretul de vânzare adjudecat
a fost de 12.950 lei fără TVA, iar suma rezultată în urma vânzării va fi virată în contul
Primăriei orasului Murfatlar după aprobarea Procesului verbal nr. 7006/26.10.2016.
Dl Pana Ion arata ca initial a fost de acord cu stabilirea vanzarii , dar
vazand pretul considera personal ca e mic si daca se poate renegocia acest pret.

Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentr si 5 abtineri ( Pana Ion,
Condurachi Costica, Samoila Marian,Ionescu Ilie si Cojbuc Dumitru) .
6. Proiect de hotarare privind Acordul Consiliului Local Murfatlar pentru
utilizarea/afectarea

definitivă

si/sau

temporară

a

unor

terenuri,

constructii/amenajări proprietatea orasului Murfatlar, obiectivul de investitii
„Retele de apă si canalizare în Murfatlar, jud. Constanta”, din cadrul „Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată în aria de operare a S.C
RAJA S.A Constanta 2014-2020”.
Avand in vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b, art.45 , art. 115 alin.1 lit.b din
Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, se supune spre
aprobare Consiliului Local Murfatlar Acordul Consiliului Local Murfatlar pentru
utilizarea/afectarea definitivă si/sau temporară a unor terenuri, constructii/amenajări
proprietatea orasului Murfatlar, obiectivul de investitii „Retele de apă si canalizare în
Murfatlar, jud. Constanta”, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă si apă uzată în aria de operare a S.C RAJA S.A Constanta
2014-2020”.
Proiectul cuprinde lucrări de reabilitare si extindere în reteaua de distributie
precum si lucrări de reabilitare a retelei de canalizare si extinderea conductei de
refulare. Domeniul public va fi utilizat/afectat temporar pe perioada executiei
lucrărilor de lucrări de săpătură si pozare conductă si utilizat/afectat definitiv de retele
de distributie, canalizare, conducta refulare.
În vederea solutionării deficientelor din cadrul retelei de distributie sunt
necesare lucrări de reabilitare a conductelor cu conducte din PEID, PE100, RC,
SDR17, PN10, DE110mm/De 400 precum si extinderea retelei cu conducte PEID,
PE100, RC, SDR17, PN10, DE110mm, cămine vane, bransamente la consumatori
inclusiv cămine apometru si hidranti subterani de incendiu.
Lucări de reabilitare în reteaua de distributie se vor realiza pe străzile:
Calea Bucuresti (DN3), Mihail Kogălniceanu, Mihai Eminescu, Calea Dobrogei,
Alexandru Ioan Cuza, Mircea Eliade, Nicolae Titulescu, Nichita Stănescu si Parcul
Primăriei
Lucrări de extindere în reteaua de distributie se vor realiza pe străzile: Drum
National DN22C, Nichita Stănescu
Pentru îmbunătătirea sistemului de canalizare se propun lucrări de reabilitare
retea canalizare ape uzate menajere, o statie de pompare ape uzate menajere SPAU
precum si extinderea conductei de refulare.
Lucrări de reabilitare în reteaua de canalizare realizate pe strada Nichita
Stănescu
Realizarea unei statii noi de pompare apă uzată SPAU1 pe str. Nichita
Stănescu – constructie reprezentată de un cheson cu diametrul 3,00m si înăltime de
8,30m.
Lucrări de extindere a conductei de refulare pe strada Nichita Stănescu si

Drum Național DN22C.
Utilizarea/afectarea definitivă si/sau temporară a unor terenuri,
constructii/amenajări proprietatea orasului Murfatlar se va realiza exclusiv pe durata
executării lucrărilor de reabilitare si extindere din cadrul Obiectivului de investitii
„Retele de apă si canalizare în Murfatlar, jud. Constanta”, din cadrul „Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată în aria de operare a S.C
RAJA S.A Constanța 2014-2020”.
Acordul Consiliului Local oras Murfatlar va prevede readucerea la starea
initială a terenului/amenajărilor constructiilor si/sau a infrastructurii publice afectate
de lucrările pe domeniul public indiferent dacă sunt autorizate sau accidentale prin
grija si pe cheltuiala investitorului în termen de maxim 48 ore de la începerea
lucrărilor cu obligatia de a lua toate măsurile de protectie si semnalizare pentru
evitarea producerii accidentelor.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea darii în folosintă gratuită a unor
suprafete de teren din domeniul public al orasului Murfatlar, în vederea construirii
si punerii în functiune a Obiectivului de investitii „Retele de apă si canalizare în
Murfatlar, jud. Constanta”, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă si apă uzată în aria de operare a S.C RAJA S.A Constanta
2014-2020”.
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 904 din 30.08.2002 privind atestarea
domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Constanta, anexa nr. 5 - inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al orasului Basarabi (actual Murfatlar), inventar actualizat prin
Hotararea Consiliului Local al orasului Murfatlar nr. 54 din 30.05.2013, prevederile
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată în aria de
operare a S.C RAJA S.A Constanta în perioada 2014-2020”, Legea nr. 213/1998
privind bunurile propriatate publică, cu modificările si completările ulterioare, art.
866, art. 874 din Codul Civil, Legea nr. 51/2006 – a serviciilor comunitare de utilităti
publice, cu modificările si completările ulterioare, Contractului de delegare a
Gestiunii Serviciilor Păublice de alimentare cu Apă si de Canalizare încheiat între
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă- Canal Constanta si SC RAJA S.A, art.
36 alin. (1), alin (2), alin. (6) pct. 14 si ale alin (9) art.45 , art. 115 alin.1 lit.b din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si
completările ulterioare, se supune Consiliului Local Murfatlar aprobarea darii în
folosintă gratuită a unor
suprafete de teren din domeniul public al orasului Murfatlar, în vederea construirii si
punerii în functiune a Obiectivului de investitii „Retele de apă si canalizare în
Murfatlar, jud. Constanta”, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă si apă uzată în aria de operare a S.C RAJA S.A Constanta
2014-2020”.
Finantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă
uzată în aria de operare a S.C RAJA S.A Constanta 2014-2020 obiectivului de
investitii „Retele de apă si canalizare în Murfatlar, jud. Constanțt” se va face cu
accesare fonduri europene POIM 2014-2020.
- Conform ghidul Solicitantului – aprilie 2016 POIM 2014-2020 Axa prioritară

3, Obiectivul Specific 3.2 este necesară punerea la dispozitie a terenurilor afectate de
Proiect.
- Având în vedere prevederile Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor
Publice de alimentare cu apă si de canalizare, aprobat cu HCL nr. 115/29.10.2009,
încheiat între S.C RAJA S.A – în calitate de Operator si Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canal Constanta, în calitate de

membru / Autoritate delegantă

al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară APA-CANAL Constanta:
- art. 17 – Obligatiile autoritătii Delegante - de a facilita Operatorului
Regional autorizarea lucrărilor si investitiilor pe domeniul public si privat, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, să asigure gratuit, Operatorului
autorizarea lucrărilor pe domeniul public si să faciliteze autorizarea acestora pe
doemniu privat, utilizând după caz, toate procedurile de expropriere care îi stau la
dispozitie
- Art. 35.

Operatorului nu i se vor percepe taxe de către Autoritatea

Delegantă pentru ocuparea domeniului public din Aria de Competentă Teritorială a
Delegatului.
Urmarea celor constatate se impune darea în folosintă gratuită a unor
suprafete de teren afectate de lucrările de construire, reabilitare si extindere retea ce
apartin domeniului public al orasului Murfatlar conform HCL nr. 75/31.08.2016
privind Aprobarea actualizării Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
orasului Murfatlar, terenul aferent Drumurilor Nationale DN3 si DN22C ce apartine
domeniului public al statului în administrarea Companiei Nationale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A

se va utiliza în conformitate cu conditiile impuse de

C.N.A.I.R S.A.
Dna Teleanu Forica ar avea 3 intrebari : Cand se incepe acest proiect si
daca sunt la faza de SF ? Dl Primar raspunde ca deocamdata sunt la faza de DTAC
( documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de contruire ) ,
Daca vor incepe sa reabiliteze peste tot odata ? Dl Primar raspunde ca
deocamdata sunt in faza de depunere a documentatiei in vederea obtinerii
finantarii .
Daca Primaria are drept de control asupra desfasurarii lucrarilor de catre
Raja SA? Dl Primar raspunde ca da.
Se supune la vot si se aproba cu

17

voturi pentru.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea “ PROGRAMULUI DE
IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE AFERENT LOCALITATII
MURFATLAR”.
Având în vedere adresele M.D.R.A.P nr. 67911/26.08.2015 înregistrată la
Primăria orasului Murfatlar sub nr. 5712/08.09.2015 si INSTITUTIEI
PREFECTULUI – JUDETUL CONSTANTA nr. 13115/07.06.2016 înregistrată la
Primăria orasului Murfatlar sub nr. 3856/09.06.2016 , precum si Directiva cu nr.
27/2012 cu privire la eficienta energetică care precizează că Liderii UE s-au angajat să
atingă obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primară până în 2020;
În conformitate cu prevederile Legii 121/2014 - privind Eficienta energetică
Autoritătile administratiei Publice locale din localitătile cu o populatie mai mare de
5000 locuitori au obligatia de a întocmi un Program de îmbunătătire a eficientei
energetice în care includ măsuri pe termen scurt si măsuri pe termen de 3-6 ani.
În perioada iulie-octombrie a fost realizat PROGRAMUL DE
ÎMBUNĂTĂTIRE A EFICIENTEI ENERGETICE AFERENT LOCALITĂTII
MURFATLAR.
Programul de eficientă energetică cuprinde Măsuri de economie a energie pe
mai multe sectoare de consum pentru perioada 2016-2020 dintre care: iluminat public;
sector public: clădiri publice, scoli, licee, grădinite; sector rezidential: blocuri de
locuinte, locuinte individuale; utilizare surse regenerabile.
Obiectivele Programului de îmbunătătire a eficientei energetice:
- Reducerea consumului total de energie în clădirile publice si scoli cu 30% până în
2020.
- anveloparea clădirilor si concomitent cu modernizarea surselor de încălzire si
a sistemelor de ventilație
- modernizarea consumurilor de energie
- modernizarea sistemului de iluminat, modernizarea consumurilor de energie
electrică
- Reducerea consumului de energie electrică în clădirile rezidentiale cu 25% până în
2020:
- reabilitarea termică a blocurilor de locuinte si modernizarea sistemelor de
încălzire
- anveloparea clădirilor individuale si concomitent cu modernizarea surselor
de încălzire a apei menajere
- Îmbunătătirea calitătii iluminatului public pentru atingerea standardelor în
vigoare
- cresterea cu 20% a numărului corpurilor de iluminat concomitent cu
reducerea cu 30% a consumului general de energie electrică.
- Cresterea gradului de folosire a energiei regenerabile la nivel local:
- constructia unui parc fotovoltaic
-Monitorizarea respectării disciplinei în constructii prin respectarea legislatiei
în vigoare referitoare la gradul de izolare termică la constructiile noi.
În vederea realizării obiectivelor tematice legate de cresterea eficientei
energetice Ministerul fondurilor europene a alocat fonduri pentru finantare în cadrul
Programului Operational Infrastructură Mare si în cadrul Programului Operational
Regional în perioada 2014-2020.

Se supune la vot si se aproba cu 17
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.

voturi pentru.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE,
SECRETAR,
BRANESCU NICU
FLORIN VINTILA
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RIMBU LILIANA

