
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂBĂOANI 

Cod de înregistrare fiscală: 2613800 

 

 HOTĂRÂRE 

Nr. 93 din 7.10.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului  

EFICIENTIZARE ENERGETICA ”SCOALA DE FETE” CORP F LICEUL 

TEORETIC „VASILE ALECSANDRI” SABAOANI 
 

 

finanţata prin Ministerul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, 

 

Consiliul Local al Comunei Săbăoani, judetul Neamț: 

a) HG907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

b) Ordinul referitor la ghidul de finanțare al „PNRR/2022/C5/2/B/1, Compoenentei 

C5 – Valul Renovarii, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in 

cladiri publice, Operatiunea B.1 Renovarea integrata (Consolidare seismica si renovare 

energetica moderata) a cladirilor publice” – Ministerul dezvoltarii, lucrarilor publice si 

administratiei; 

c) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 

lit. ”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

d) În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. 

(1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

Examinând expunerea de motive ale Primarului Comunei Săbăoani din care rezultă 

necesitateainvestiției pentru EFICIENTIZARE ENERGETICA ”SCOALA DE FETE” 

CORP F LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI” SABAOANIîn cadrul ,, 

PNRR/2022/C5/2/B/1, Compoenentei C5 – Valul Renovarii, Axa 2 – Schema de granturi 

pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.1 Renovarea 

integrata (Consolidare seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice” 

 

 

Consiliul Local al Comunei Săbăoanihotărăște: 

 

Art.1.   Se    aproba     participarea    Comunei  Săbăoani,  judetul  Neamțîn  cadrul  

Programului  National  de  Redresare  si  Rezilienta,  Componenta 5- Valul renovarii, axa 2 — 

Schema de granturi pentru eficienta energetica și rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.1: 

Renovarea integrata (consolidare seismica și renovare energetica moderata a cladirilor 

publice)-   cu  proiectul  de  investitii  „EFICIENTIZARE ENERGETICA ”SCOALA DE 

FETE” CORP F LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI” SABAOANI”,  ale  

carui  lucrari  sunt  descrise  in  Anexa  la  prezenta  Hotarare. 

Art. 2. –  Comuna Săbăoani va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a 

contractului de finantare  ce  ar  urma  sa  fie  semnat in cazul aprobarii proiectului de 

investitii. In acest sens, se aproba participarea la Program, respectiv: 



- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea valorii maxime eligibile a 

proiectului; 

- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 

- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor 

rezulta din documentațiile tehnico- economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de 

implementare. 

Art. 3.(1) Se   aproba  valoarea  maxima  eligibila   a   obiectivului  de  investitie  

„EFICIENTIZARE ENERGETICA „SCOALA DE FETE” CORP F LICEUL 

TEORETIC „VASILE ALECSANDRI” SABAOANI” ,  in  suma  de  1.341.928,02 lei, la 

care se adauga TVA in cuantum de 254.966,32lei. 

 (2) Se   aproba  alocarea  fondurilor  necesare  finantarii  cheltuielilor  

neeligibile   din  cadrul proiectului. 

Art. 4.  Persoana  desemnata  sa  reprezinte  Comuna  Săbăoani  in  relatia  cu  

Ministerul  Dezvoltarii  Lucrarilor  Publice  si  Administratiei  este  domnul  Florin VÎRGĂ -  

primarul  comunei  Săbăoani.  

Art. 5.  Primarul  comunei  Săbăoani,  domnul  Florin VÎRGĂ  se  imputerniceste  sa  

duca  la  indeplinire  prevederile  prezentei hotarari. 

Art. 6. Secretarul  general al comunei va comunica in termen legal copii ale prezentei 

hotarari Institutiei Prefectului judetul Neamț pentru controlul legalitatii, o va aduce la  

cunostinta   Primarului  si  o  va afisa pe  pagina  de  internet  a  institutiei  

www.primariasaboani.ro si   in  locurile  special  amenajate  pentru  a  fi  adusa  la  cunostinta  

publica. 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință, 

Consilier local, Sandăr Romina-Natalia 

 

 

                                    Contrasemnează, 

                                                            Secretarul comunei, Ec. Maricica ROBU 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  14 voturi “ pentru” , 0 “ împotrivă”, 3 “ abțineri”, fiind   

prezenți 17 consilieri locali din totalul  de  17consilieri. 

 

 



 

 

 

ANEXĂ la HCL NR. 93 din 7.10.2022 

 

 

Denumire obiectiv: EFICIENTIZARE ENERGETICA ”SCOALA DE FETE” CORP F 

LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI” SABAOANI 

 

 

Beneficiar: COMUNA SABAOANI, JUD. NEAMT 

 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI 

 

 

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC: 

 

Construcţia localizata în str.Orizontului, nr. 62A comuna Sabaoani, Judet Neamt,fiind 

încadrat din punct de vedere climatic şi al seismicităţii terenului astfel: 

 Categoria și clasa de importanta: 

Obiectivul se incadreaza in clasa a III-a de importanta – cf. Cod. P100-1/2006-

2013 si in categoria de importanta C (cf. metodologiei din HGR 766/1997). 

 Clasa de risc seismic: 

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului 

seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul, în clasa de risc 

seismic Rs II. Acest risc cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de 

proiectare poate suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea 

stabilitatii este putin probabila. Zona seismica de calcul conform P 100 -1/2013 

este zona cu acceleratia terenului de varf 𝑎𝑔=0,25𝑔. 

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII: 

 

Cladirea supusa expertizarii a fost construita in anul 1908, avand regimul de inaltime 
parter (P). Cladirea are forma poligonala cu dimensiunile maxime 25,45x11,70m. 

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII: 

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: str. 

Orizontului, nr. 62A comuna Sabaoani, Judet Neamtsunt prezentați în tabelele 

de mai jos: 

Indicatori de eficiență energetică  

Valoare la  

începutul 

implement

Valoare la  

finalul 

implement



ării 

proiectului 

ării 

proiectului  

Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire 

(kWh/m2.an) 
498,03 66,22 

Consumul de energie primară (kWh/m2.an) 689,63 127,64 

Consumul de energie primară totală utilizând surse 
convenționale (kWh/m2.an) 

689,63 195,37 

Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile 
(kWh/m2.an) 

- 54,77 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent 
kgCO2/ m2 an)  

44,45 18,33 

 

 

 



 

 

 

 

Alti indicatori 
Valoare 

indicator 

Valoarea eligibiă a lucrărilor de consolidare seismica si renovare moderata 

(euro fără TVA) 

272.600,0

0 

Valoarea maximă eligibiă a obiectivului de investiții (euro fără TVA) 
272.600,0

0 

Valoarea maximă eligibiă a obiectivului de investiții (lei fără TVA) 
1.341.928,

02 

 

 

 

 



4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Președinte de ședință, 

Consilier local – Sandăr Romina Natalia 

 

 

 

 Contrasemnează: 

             Secretar general 

               Maricica Robu 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  _______ voturi “ pentru” , _______“ împotrivă”, 

_______“ abțineri”, fiind   prezenți ________ consilieri locali din totalul  de ______ consilieri. 
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