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HOTĂRÂREA NR. 41/2021 

privind aprobarea participarii oraşului Copşa Mică la Programul privind creşterea eficienţei 

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de 

învăţământ şi a cheltuielilor legate de proiectul "Eficientizare energetică Şcoala Gimnazială nr. 1 – 

Copşa Mică” – faza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 

Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2021, 

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 4831/2021 şi raportul nr. 

4832/2021 întocmit de Biroul Managementul proiectelor, 

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

În conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2057/2020 pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ şi prevederile art. 129 alin. 

(1), alin. (2) lit. c) alin. (4) lit. d) şi alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 /2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul "Eficientizare energetică Școala Gimnazială nr. 1 – Copşa Mică” în 

cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 

publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ. 

Art. 2. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor 

eligibile ale proiectului, respectiv suma de 428.758,40 inclusiv TVA, adică 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile. 

Art. 3. Se aprobă contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în 

relaţia cu Autoritatea, respectiv primarul oraşului Copşa Mică. 

Art. 4. Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 747.765 lei 

inclusiv TVA, adică 14,85% din valoarea totală. 

Art. 5. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, astfel: 

- Total C+M :   3.201.914   lei + TVA: 

- Total general:    4.231.386 lei + TVA; 

- Durata de realizare: 22 luni    

Art. 6. Descrierea sumară a investiţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Copşa 

Mică. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 31 august 2021 

 

 

 Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

 Moldovan Vlăduţ                              Secretar general 

            Şerban Dorin 

  

 

 

 

 

 



 

ANEXA  LA HCL COPŞA MICĂ  NR. 41/2021 

 

Principalii indicatori tehnici ai investiţiei: 

 

 „EFICENTIZARE ENERGETICĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COPŞA MICĂ” 

  

 

Intervenţiile propuse asupra obiectivului se referă exclusiv la eficientizarea energetică 

a clădirii şi conformarea acesteia cu legislaţia în vigoare din punct de vedere sanitar şi al 

securităţii la incendiu. Nu se vor realiza extinderi sau intervenţii asupra configuraţiei clădirii.  

 

Investitia propusa va avea următoarele caracteristici: 

Arie teren 2316.00 mp 

Suprafata construita scoala gimnaziala- corp C1 961.30 mp * 

Suprafata desfasurata scoala gimnaziala- corp C1 1150.30 mp * 

Suprafata utila incalzita- corp C1 896.24 mp 

Regim de inaltime- corp C1 D+P 

H maxim coama- corp C1 9.50  m 

H maxim streasina- corp C1 4.50 m 

S constr. Totala  961.30 mp 

S desfasurat constr. Totala  1150.30 mp 

POT 41.50 % 

CUT 0.496 

Constructia proiectata se incadreaza in : 

Categoria de importanta “C” – Normala (conf. HGR nr. 766/1997) 

Clasa de importanta “III ” (conf. Cod de proiectare seismic P100/1-2013) 

Gradul de rezistemnta la foc “IV ” (conf. Normativ de siguranta la foc a constructiilor 
P118/1999) 

* Diferența dintre aria construită din cartea funciară și aria construită rezultată în urma 

reabilitării clădirii rezulta exclusiv din grosimea termosistemului propus. 

 

Se propune reabilitarea energetica a corpului C1 - scoala gimnaziala nr.1, prin adoptarea 

unui set de masuri in scopul scaderii consumului anual specific de energie prin izolarea si 

etanseizarea eficienta, precum si prin utilizarea resurselor regenerabile.  

Diferenta de suprafata construita de la existent la propus survine din termoizolarea 

cladirii pe exterior, interventiile realizate limitandu-se la actiuni de eficientizare energetica si 

demolarea corpului C2-anexa dezafectata. 

Situatia propusa presupune crearea unui spatiu de invatamant care beneficiaza de toate 

dotarile prevazute, pentru o buna functionare a procesului de invatare cu scopul de a rezolva 

functionalul specific programului si pentru a respecta normele in vigoare din punct de vedere al 

sigurantei in exploatare si al igienei. Se propune dotarea cu cabinet medical, spatii administrative, 

centrala termica, vestiare si grupuri sanitare conform prevederilor legislatiei in vigoare prin 

recompartimentarea corpului C1.   

Se vor propune o serie de interventii de desfacere a zidariei si de recompartimentare a 

spatiului existent. 

 



 

Descriere functionala 

Scoala gimnaziala se desfasoara pe doua niveluri, demisol si parter, functiunile 

principale fiind pozitionate la parter (salile de clasa). Capacitatea constructiei dupa interventiile 

propuse va fi de aproximativ 186 persoane, cuprinzand 6 sali de clasa, un laborator si o sala de sport 

- ca functiuni representative si o serie de spatii secundare: grupuri sanitare, spatii administrative, 

tehnice, etc.  

Lucrările propuse prin proiect au la bază reglementările din normativul NP010-1997 – 

„Normativ privind proiectarea ,realizarea si expoatarea constructiilor pentru scoli". 

 

MODUL DE ASIGURARE AL UTILITĂŢILOR 

 Alimentarea cu apă: se face prin racord la reteaua publica de alimentare cu 

apa. 

 Canalizarea: se realizeaza prin racord la bazinul vidanjabil existent pe 

amplasament. 

 Alimentarea cu energie electrica: se face prin racord la reteaua publica de 

alimentare cu energie electrica. 

 Sistem incalzire: obtinerea confortului termic se obtine prin intermediul 

radiatoarelor de perete si a centralei termice pe combustibil gazos propusa ce deserveste toata 

scoala. 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

                Moldovan Vlăduţ Secretar general 

             Şerban Dorin 

 

 

 

 

Întocmit 

Consilier 

Deaconu Adrian 

 
 


