ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 77/2022
privind aprobarea depunerii proiectului ,,Renovarea energetica moderata a
blocurilor de locuinte, situate in Orasul Covasna, str.Libertatii, nr.20, bl.2, respectiv
in str. Libertatii, nr. 21, bl.3", la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei, prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTACOMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, axa 1 - Schema de granturi pentru
eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea
A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale
multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de 5
mai 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în functie (13).
Văzând:
- referatul de aprobare al primarului nr. 9028/29.04.2022 prin care se propune
aprobarea depunerii proiectului ,,Renovarea energetica moderata a blocurilor de locuinte,
situate in Orasul Covasna, str.Libertatii, nr.20, bl.2, respectiv in str. Libertatii, nr. 21,
bl.3", la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin PLANUL
NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 5 -VALUL
RENOVARII, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în
clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau
aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1
- Raportul nr. 9030/29.04.2022 întocmit de catre administratorul public, dl Para
Sándor;
- Avizele comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare economică –
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii
publice și comerț, juridice şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, şi pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum și avizul de legalitate dat de secretarul
general al orașului,
Având în vedere:
- HCL nr. 48 din 2022 privind aprobarea participării UAT Oraş Covasna la
programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTACOMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, Apelul de proiecte Renovare energetica
moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1, pentru
realizarea obiectivului de investitii ,,Renovarea energetica moderata a blocurilor de
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locuinte, situate in Orasul Covasna, str.Libertatii, nr.20, bl.2, respectiv, in str. Libertatii,
nr. 21, bl.3"
- Adresele asociaţiilor de proprietari nr. 7777/01.04.2022 şi nr. 7787/01.04.2022;
- Procesul verbal al Adunării General al Asociației de Proprietari „Viitorul” cu
privire la acordul dat pentru participarea la proiectul Renovarea energetica moderata a
blocurilor de locuinte, prin PNRR COMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, axa 1,
înregistrat la Primăria oraşului Covasna sub nr. 9342/05.05.2022;
- Procesul verbalul al Adunării General al Asociației de Proprietari „Duo” cu
privire la acordul dat pentru participarea la proiectul Renovarea energetica moderata a
blocurilor de locuinte, prin PNRR COMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, axa 1,
înregistrat la Primăria oraşului Covasna sub nr. 9341/05.05.2022;
- Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai
2010 privind performanta energetica a cladirilor;
- Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2012/27/UE privind
eficienta energetica;
- Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a
Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor prin
stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul
de vedere al costurilor, ale cerintelor minime de performanta energetica a cladirilor si a
elementelor acestora;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind
stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate
Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si
completarea;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru
elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea
de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si
rezilienta;
-Cerintele Ghidului Solicitantului - CONDITII de ACCESARE a
FONDURILOR EUROPENE aferente PNRR in CADRUL APELURILOR DE
PROIECTE PNRR/2022/C5/1/A.3.l/1 si PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 AXA 1 - SCHEMA
DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI REZILIENTA IN CLADIRI
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE OPERATIUNEA A.3: RENOVAREA
ENERGETICA
MODERATA
SAU
APROFUNDATA
A
CLADIRILOR
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE;
-H.G nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului
institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin
Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea
Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;
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- Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare;
- Strategia Integrată De Dezvoltare Urbană a Orașului Covasna aprobată prin
HCL nr. 146/2020, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) si lit. d), alin. (4), lit. a) si f), alin. (7),
lit. i), lit.kl si m), art. 139, alin. (3), lit. a) si d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Cu votul “pentru” a 13 consilieri, “împotriva” a

- consilieri,

Hotărăște:
Art. 1 – Se aprobă depunerea proiectului ,,Renovarea energetica moderata a
blocurilor de locuinte, situate in Orasul Covasna, str.Libertatii, nr.20, bl.2, respectiv
in str. Libertatii, nr. 21, bl.3", la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei, prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTACOMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, axa 1 - Schema de granturi pentru
eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3
- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale
multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1.
Art. 2 – Se aprobă investiția ,,Renovarea energetica moderata a blocurilor de
locuinte, situate in Orasul Covasna, str.Libertatii, nr.20, bl.2, respectiv in str. Libertatii,
nr. 21, bl.3" prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTACOMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență
energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 - Renovarea
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale,
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, așa cum este descrisă sumar în
Anexa nr. 1 la prezenta, descriere elaborată ca urmare a întocmirii Raportului de
expertiză tehnică a clădirii la acțiuni seismice pentru fiecare componentă –clădire în parte
și a Raportului de audit energetic.
Art. 3 – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în valoare totală de
5,267,289.00 lei, calculată conform precizărilor din secțiunea 2.5 din Ghid specific, așa
cum rezultă din Anexa nr. 2 la prezenta.
Art. 4 – UAT Oraș Covasna se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile
care asigură implementarea proiectului, așa cum vor rezulta din documentațiile tehnico –
economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.
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Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul orașului
Covasna prin aparatul de specialitate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FERENCZ BOTOND

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA,
VASILICA ENEA
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